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·· ... a mini me interessa o povo, 
há tres séculos capado e recapado, 

sangrado e res sangrado ... '' 

CAPISTRANO DE ABREU 



Prefácio 

Mu1TOS METROS CÚBICOS de livros e artigos tentam entender 
o Brasil do passado e do presente. lndagam', essencialmente, por que 
urna na9ao tao populosa - a maior das latinas e a segunda do Ocidente 
- e das mais ricas em recursos naturais, permanece subdesenvolvida· e 
só é capaz de promover urna prosperidade de minorias, nao generalizá
veJ ao grosso da popula9ao. Áqueles estudos se junta o presente que 
tem de com um com todos eles esta mesma atitude indagativa; e com 
aJguns deles, a postura participante de quein quer entt.nder o Brasil 
para mais e melhor influir no seu destino. Difere de todos, porém, pelas 
circunstancias em que foi elaborado - escrito, primeiro, no exílio, 
revisto, depois, na prisao; e refeito, outra vez, num segundo estirao 
de exílio - e também por certos fatores· acidentais que conformaram 
minha visao do Brasil. 

Aquetas circunstancias sao responsáveis pelo tom candente deste 
livro marcado pela paixao de todos os proscritos - e talvez também 
por sua perspectiva de enfoque. Com efeito, acredito que a distancia 
e o isolamento, operando como urna visao arquitetonica de conjunto, 
permitem a quem está de longe e de fora ver as coisas em sua inteireza 
e analisá-Jas melhor do que quem as ve do lado de dentro. Lamenta
velmente, estas vantagens se anulam muitas vezes pela limita9ao do 
acesso as fontes de informa9ao e, sobretodo, pela perda de sincronia 
coma gente que lá vive, goza e sofre em comum. 

Os fatores acidentais de singularidade decorrem de minhas expe
riencias pessoais: como antropólogo profissional, como intelectual de 

. minha gera9ao e como político militante. As primeiras, levando-me a 
viver dez anos estudando índios e sertanejos das regioes mais ermas, 
me proporcionaram urna imagem particular do Brasil em que se destaca 
antes a pobreza das fronteiras da civiliza9ao ao longo das quais os bra
sileiros avan9am sobre o deserto interior para ocupar o território 
nacional, do que a riqueza· das grandes cidades. É ela, provavelmente, 

·que me faz identificar os brasileiros comas multido~s marginalizadas e ... 
nao com as minorias que vivein na. abundancia, Ela também é que me 
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compele a focalizar o processo de forma~ao do Brasil pela ~econstitui- _ 
~ao do drama histórico vivido por cada um dos principais contingentes 
populares, mais com a ótica do casebre do que com visao palaciana. 

Urna segunda ordem de singularidade reside na minha expe
riencia intelectual que, fazendo-me passar da condi~ao de agitador es
querdista aos vinte anos, a de pesquisador profissional , dos vinte aos 
trinta, e desta a de político em a~ao, dos trinta aos quarenta, con
figurou em mim duas consciencias distintas que buscavam desco
nhecer-se. Urna informava minha visao do Brasil como p~oblema, 
inspirada num marxismo larvar. Outra, orientava minha atividade 
científica fundada numa suposta objetividade e num pretendido 
rigor metodológico. As duas jamais se enfrentaram enquanto foram 
postas em a~ao em contextos distintos; o que me permitía dar opinioes 
e atuar como cidadao combase nos esquemas conceituais esquerdistas 
em voga e esc~ever artigos e livros de antropologia com base numa · 
ideologia cientificista: 

A terceira ordem de experiencias, que come~a quándo sou chama
do a participar dos órgaos de decisao da estrutura de poder, ope
ro u como urna dupla desmistifica~ao. Por um lado, radicalizou minha 
postura ao revelar-me a· impotencia do reformismo e a fragilidade 
das institui~oes políticas chamadas a defender os interesses nacionais 
e populares, em face do poderío dos interesses patronais e da aliena~ao 
do patriciado político e militar que sempre governaram o Brasil. Por 
outro lado, demonstrou a futilidade d<;> trabalho a que nós, dentistas 
sociais, nos dedicamos. Geralmente mais empenhados em escrever 
uns para os outros sobre temas socialmente irrelevantes, do que 

_ contribuir a elucidar a natureza da revolu~ao necessária. Mas operou, 
sobretudo: como um repto a fundir minhas consciencias díspares.·· · 

Isto sucedeu já no exílio onde fui compelido a rever críticamente 
minhas experiencias frente a evide_ncia de um desastre político do qual 
eu participara e ante .º desafio de buscar os caminhos de urna a~ao 
política mais eficaz e mais conseqüente. Este livro é o fruto desse 
esfor~o . É um intento de reunir e entretecer os fios de minhas viven
cias, meditando como cientista social, sobre minha experiencia política 
e reavaliando, como político, minhas responsabilidades de estudioso. 

A forma habitual de tais reflexoes é a dos testemunhos de natureza 
biográfica. Este nao foi o meu caminho. Contudo, aquetas vivencias 
serviram para orientar-me na aprecia~o dos fatos mais -explicativos da 
realidade brasileira e na sele~ao dos temas mais relevantes com respei
to as perspectivas de supera~ao dos fatores de atraso que nos conde
.n.aram, até agora, ao subdesenvolvimento. Serviram, também, para 
~tmenta~ du.as convic~oes que explicain a forma e as ambi~oes <leste 
hvro. Pr1me1ro; a de que a ~cuinula~ao de estudos e pesquisas realiza-
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das com escopos iimitados, por mais rigorosos que sejam metodologi
camente, nao permitirá jamais alcan~ar a ampla interpreta~ao do 
Brasi1 de que carecemos para ·o equacionamento político dos seus 
problemas cruciais. Segundo, a de que os principais desafíos inte
lectuais com que se defrontam os estudiosos da realidade brasileira 
sao os de refazer os próprios esquemas conceituais com que realizamos 
Jlossas pesquisas e o de encarar como nossa tarefa fundamental o estu
do da revolu~ao social necessária para superar o atraso e a depen
dencia. 

OS BRASILEIROS, escrito a luz destas premissas, parecerá a mui~ 
tos dos meus colegas_ mais audaz nas formula~es do que o permite 
a base empírica com que se conta; e mais ousado nas interpreta~oes 
do que o admite a cautela academica. Na verdade, a postura com que. 
o escrevi já nao é a mesma com que antes empreendemos, juntos, tan-

. tas pesquisas. O que me interessa agora, essencialmente, é contribuir 
para que se instrumente o brasileiro comum com um discurso mais 
realista e mais convincente sobre o Brasil, a fim de motivá-lo e ca
pacitá-lo a atuar de forma mais urgente e mais eficaz na transforma~o 
da nossa sociedade. Este discurso, para ser eficiente, deve ser rigorosa
mente objetivo, mas deve ser, também, lucidamente participante 
e comprometido frente aos interesses em choque que afetam os desti
nos nacionais e populares. 

A principal fonte do presente estudo é a vasta bibliografia de 
interpreta~ao ensaística, histórica, ·sociológica, economica e antropo
lógica do Brasil. Dentro desta bibliografia apelamos, principal
mente, para os esfor~os daqueles que buscaram criar - mais desajus
tados do que amparados pela metodología científica e filosófica do seu 
tempo - urna antropología do povo brasileiro. Contribuíram para esta 
antropologia, de forma relevante, pioneiramente, Euclides da Cunha 
(1911), 1 Sílvio Romero (1953, 1954) e Joao Capistrano de Abreu 
(1914, 1929, 1930, 1934) como os talentos mais sólidos e mais auten
ticos que o Brasil produziu. Também contribuíram para ela_, mais 
recentemente e de forma destacada, Oliveira Vianna (1932, 1933, 1934, 
1956), Arthur Ramos (1944/ 1947), Gilberto Freyre (1947, 1951, 1954, 
1963), Josué de Castro (1946},-Álvaro Vieira Pinto (1960) e Sérgio Buar-. 
que de Holanda (1955, 1957). 

l. Os livros e artigos sao ~itados no texto pela indica~io, depois do nome do autor, 
da data da-edi~ao que utilizamos. Nas cita~oes textuais, o número da página é indicado 
após a data.,Por exemplo: Euclides da Cunha (1911:112) refere-se a página 112 da edi~o 
de Os Sertoes citada na bibliografia no final do volume. 
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Euclides da Cunha nos legou a primeira análise antropológica da 
contradi<;ao entre a cultura vulgar, tradicional, da popula~ao sertaneja 
- que , apesar de arcaica, era rebelde - e a cultura letrada, moderna, 
das elites políticas citadinas que implantaram o nosso simulacro patri
cia} da república fazendeira e reacionária. Sílvio Romero, como crítico 
de letras e de idéias, foi o primeiro grande intérprete da vida cultural 
brasiJeira em suas manifesta~oes ilustradas e populares. Joao Capis
trano de Abreu, historiador e etnólogo, apesar de nao nos deixar o 
tratado de história crítica do Brasil que só ele poderla escrever, ordenou 
as fontes documentais e abriu as linhas de pesquisa que estao permi
tindo a muitos levar adiante esta tarefa. 

A Otrveira Vianna devemos intui~es luminosas sobre a sociedade 
brasileira, apesar de que, deixando-se intoxicar pelo racismo e por 
urna vis_ao colonialista do Bra§i-1, deformou muito a sua obra. Arthµr 
Ramos nos legou o quadro nía.is completo das matrizes formadoras do 
povo brasileiro. Lamentavelmente morreu jovem, precisamente no mo
mento em que se sentía maduro para reescrever sua obra. Gilberto 
Freyre representa a primeira tentativa vigorosa de reconciliar o Brasil 
com sua origem portuguesa e de faze-lo ·aceitar, sem vexames, sua 
imagem de ·povo mulato. Entretanto, impregnou sua obra de. tamanho 
reacionarisrilo que. a ·converteu num manifesto do sa'udosismo senho
rial. Josué de Castro foi o primeiro estudio.so moderno a retoro.ar a 
perspectiva de Euclides da Cunha, olhando o Brasil com ·a visao do 
povo, focalizando as condi~oes de existencia das camadas mais pobres 
da popula<;ao e explicando sua· penúria como resultado de urna orde.na
~ao social privilegiadora das elites. Álvaro Vieira Pinto, a parjr da re
flexao filosófica, nos dá o primeiro diagnóstico do caráter espúrio 
da cultura nacional em sua fei~ao letrada. Desmascara os interesses 
que, por trás da modernidade das cri~~es intelectuais as conformam 
como urna consciencia ingenua e engajada, muitas vezes a seu pesar, 
a servi~o do reacionarismo. A Sérgio Buarque de Holanda <levemos 
ensaios eruditos e inspirados dos quais salta urna imagem mais comple
xa do que qualquer outra do brasilairo de ontem e de hoje. 

Outra fonte deste livro, importante sobretudo como inspira<;ao, 
é a tradi~ao iracunda do pensamento brasileiro, pela qual tenho o maior 
apre~o. Ela é. representada pelo portugues Gregório de Matos 
(1932/ 33), o boca-do-inferno que na Babia dos seis_centos construiu sua 

· visao de brasileiro, tanto para ver ~ apreciar o mundo novo que surgia, 
como para apontar e rir gostosamente dos reinóis. Por Antonio Vieira 
(1925), o jesuíta baiano que expressou, no melhor estilo alcan~ado pela 
língua, os protestos mais veementes contra o extermínio que a colo
niza~ao -impunha as popula~oes indígenas. Por Freí Caneca 
(1875/ 76), revolucionário de 1817 e 1824, fuzilado neste último ano, que 

12 

foi talvez o .mais conseqüente e combativo dos iracundos brasileíros. 
Por Abreu e Lima (1855 e 1882), filho do Padre Roma (enforcado 
em 1817), general de Bolívar que, . de regresso ao Brasil, 
trouxe as brasa& de um pensamento libertário disposto a a~ao. · Por 
Cipriano Barata (1831), o panfletário subversivo que mais conheceu 
prisoes militares no · Brasil imperial. Por Tobías Barreto (1926), o. 
germanófilo que, bebendo em outras fontes e, principal~ente, lendo 
em sua amarga experiencia, criou a visao mais crítica da sociedade oli~ 
gárquica. E, finalmente, pelo médico-historiador Manuel Bomfim 
(1929, f930, 1931, 1935), lusófobo lúcido, que foi quem primeiro situou 
o Brasil na América e no mundo e procedeu a urna crítica severa das fal
sifica<;oes antibrasileiras da história oficial e monarquista. 

Contribuíram, também, para a antropologia do povo brasileiro, 
muitos historiadores, sociólogos, filósofos e outros dentistas sociais 
cujos esfor<;~s por entender o processo de form~o da sociedade e da 
cul tura brasileira nos foram sumamente úteis. Dentre os primeiros 
se destacam F. A. Varnhagen, vrsconde do império, seu historiador . 
apologético que escreveu " a história para o trono"; Joao Francisco 
Lisboa (1864/ 65), observador arguto e cronista lúcido da cÓloniza~ao; 
e o Barao do Rio Branco, menos pelo que escreveu do que pelos le
vantamentos geográficos e estudos históricos que patrocinou. Ape
lamos, também, muitas vezes, para os compendios de Pandiá Caló
geras (1938). de Joao Ribeiro (1957), de Oliveira Lima (1944) e Leoncio 
Basbaum (1962), bem como para os estudos temáticos de Eduardo 
Prado (1917), Perdigao Malheiros (1866); José Veríssimo (1.954), 
Joaquim Felício dos Santos (1958), Joao Barbosa Rodrigues (1890),: 
Basílio de Magalhaes (1935), Teodoro Sampaio (1928), Nina Rodrigues 
(1935), Couto de Magalhaes (1935), Gastao.Cruls (1938), Afonso Arinos 
de Mello Franco (1936), Artur César Ferreira Reis (1931)~ Luiz da Ca
mara Cascudo (1954, s/ d) e Plínio Ayrosa(1937, 1943). 

Li também com gosto e proveito as monografías brasilianas de 
José Alípio Goulart (1965), Joao Dornas Filho (1943, 1958), Aires da 
Mata Machado : (1943, 1945). Rui Facó (1963). · Dante Laytano 
(1952), Bernardino José de Souza (1958). Clóvis Caldeira (1956). M. 
Cavalcanti Proen~a (1958), Eduardo Frieiro (1943), GQstavo Barroso 
(1 931), Sílvio Fr6es de Abreu (1931), Sérgio Milliet (1939) e Oneyda 
Alvarenga (1947). · 

Minha <lívida maior, porém, é para o revisionismo histó.rico . . 
Principalmente Caio Prado Júnior (1942, l945, 1966) e José Honório 
Rodrigues (1963! 1964, 1~65). Caio Prado nos dá o melhor painel 
de conjunto do processo de forma~ao economica d_á socjedade bra
sileira. José Honório repensa teoricamente a historiografía brasileira 
e come~a a refaze-la como a história para o povo. A eles devemos 
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í1 
acrescentar, pela importancia · de suas contribui~es, os estudos de 
problemas históricos particulares devidos a Alcantara Machado 
(1930.). a Nelson Werneck Sodré (1960, 1963, 1964), a Mecenas Doura
do (1950). a fritz Teixeira Sales (1965), a Edgar Rodrigues 
(1969, 1972) e a Moniz Bandeira (1967). · 

Sao copiosíssimos os estudos sociais coro contribui~oes de .realce 
p~~a o estudo da cultura brasileira. Tenho <lívidas para com muitos 
deles. Dentre os de fei~ao academica, contam-se as obras descritivas 
de Fernando de Azevedo · (1964) e de Manuel Diégues Júnior 
(1960, 1963). Dentre os de estilo mais livre e criativo, os ensaios 
críticos de Mário de Andrade (1943), as tiradas "antropofágicas,, 
de Oswald de Andrade e o.s estudos estéticos de Lourival Gomes 
M~chado (1973). Contudo, as contribui~es mais importantes para 
construir a moderna interpreta~ao do Brasil sao os .estudos científicos 
de economistas como Roberto Simonsen (1937), Celso Furtado 
{1959, 1970, 1972), lgnácio Rangel (1957a, 1957b), Aristóteles Motira 
(1959), ¡\ntonio Castro (1971/1972); de sociólogos como. L. A. Costa · 
Pinto (1953), Florestan Fernandes (1964, 1972), Oracy Nogueira 
(1962), Guerreiro Ramos (1957), Antonio Candido de Melo e Souza 
(1964), Maria Isaura Pereira de Queiroz (1965). Fernando .Henrique 
Cardoso (1962, 1964), Octavio Ianni (1962, 1966) e Paulo Singer 
(1972); e de filósofos como Joao Cruz Costa (1956) e lvan Lins 
(1964). A eles se somam· as análises de institui\i)es políticas de Victor 
Nunes Leal (1948), Hélio Jaguaribe (1962), Azevedo Amaral (1938), 
Raymundo Faoro (1958), Vamireh Chacon (1965), Hermes Lima 
(1957) e Nestor Duarte (1939); os estudos etnológicos de Curt Ni
muendaju (1939, 1946, 1952), Edison Cameiro (s/ d), Roqu~tte Pinto 
(1935), Herbert Baldus (1937. 195471968), Eduardo Galvao (1955), 
Carlos de ,Araujo Moreira Neto (1971) e Júlio Cezar Melatti (1972). 

A estes estudos se acrescenta, como urna de nossas fontes, a 
memorialística de Joaquim Nabuco (1963), de Oliveira Lima (1937), 
Alfredo E. Taunay (1948). Julio Bello (1938), Helena Morley (1958), 
Gilberto Amado (1954, ~955, 1956, 1958), e Graciliano Ramos (1953). 
E, sobretudo, as cria~oes l~terárias. Elas nos da.o, na forma de roman
ces, amplos painéis das condí~oes de existencia do povo e profundas · 
percep9oes do espírito brasileiro, incomparavelmente melhores e mais 
agudas que toda a produ~ao científica e ensaística. Para confirmá
lo basta recordar M acunaím.a, de Mário de Andrade; Vidas Secas, 
de Graciliano Ramos, Fogo Morto, de José Lins do Rego, Terras 
do Sem Fim, de Jorge Amado, Grande Sertdo: Veredas, de Guimaraes 
Rosa, Quarup, de Antonio Callado, O Coronel e o Lobisomem, de 
José Candido de Carvalho e Incidente em Antares de Érico Verís-. , 
s1mo. 
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Dos estrangeiros que estudaram o Brasil com mais profundidade 
e saber devo destacar, dentre os que me foram mais úteis: os lusitanos 
Joao Lúcio de ·Azevedo (1947) e Jayme Cortesao (1958); o italiano 
Giorgio Mortara (1961); os ingleses Robert Southey (1862) e Charles 
R. Boxer (1962); os franceses Pierre Defontaines (1940), Jacques 
Lambert (1959), Roger Basti<;le (1957) e Pierre Monbeig (1952); os 
alemaes Emílio Willems (1947) e Leo Waibel (1958) e os norte-america
nos Alexandre Marchant (1943), Alain K. Manchester (1933), Donald 
Pierson (1945) e Charles Wagley (1953). 

Neste repasso de <lívidas e de influencias nao quero deixar de 
mencionar duas muito importantes para mim como inspira~oes e 
incita~oes. Refiro-me a meus longos anos de convívio sempre grato· 
e de estreita colabora~ao, primeiro com Candido Mariano da Silva 
Rondan, depois com Anísio Teixeira. Com Rondon aprendí a ver como 
humanista o Brasil indígena e esfor~ar-me por ser digno de seu drama. 
Com Anísio - a inteligencia mais versátil e mais atrevida do Brasil 
- aprendí a precaver-me contra as astúcias da razao e a defender-me 
de toda estreiteza sectária. Fiz meu·o seu lema: nao tenho compromisso 
com minhas idéias, busco a verdade. 

Outra fonte <leste livro foi um conjunto de pesquisas empreendidas 
em tres programas de estudos qu.e dirigi para o Centro Brasileiro de 
Pesquisas Educacionais do Ministério da Educa~ao e Cultura entre 
1957 e 1960. O primeiro deles compreendeu urna série de estudos de co
munidades seleciona~as como típicas das principais regi0es brasilei
ras realizados s·egundo o mesmo plano. Foram entregue~ aos profes
sores: Oracy Nogueira (1962 - Leopoldina e Cataguazes, em Minas 
Gerais), Ursula. Alb~rsheim (1962 - lbirama, em San~a Catarina); 
Fernando Altenfelder Silva (Cataldo, e·m Goiás), Klaas Wo<;>rtman e 
Roberto Las Casas (Santarém e Iiaituba, no Pará e Benjamim Constant, 
no Estado do Amazónas); Rodolfo Lenhard (Júlio de Castilhos, no Rio 
Grande do Sul, Macaé, no Estado do Rio, e Moc6ca, em Sao Paulo); . 
Levy Cruz (Timbaúba, em Pernambuco). 

O segundo programa, urna série de estudos de síntese de base 
principalmente bibliográfica, des.tinados. a com¡)endiar o conhecimento 
já alcan~ado sobre os aspectos básicos dos processos de ui;-9aniza~ao . . 
·e indus~rializa~ao foi confi~do aos professores: Flo.restan Fernandes 
(1964 - sobre a Integrafao do negro na sociedade de classes); 
Egori Schaden (Assimiláfao dos japoneses); Manuel Diégues .Júnior 
(1964 - lnte.grafao dos imigrantes na sociedade nacional); Orlando 
Valverde (1964 - Geografia Agrária); Pedro Pinchas Geiger (1963 -
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Geografia Urbana); Ponipéu Acioly Borges (Análise economica da 
industrializafáo); José Ferreira Camargo (1968 -Migrafóes internas); 
Mário Wagner Vieira da Cunha (1963 - Sistema administrativo brasi
leiro); Evaristo de Morais Filho (Organizafdo sindical) e Clóvis Caldeira 
(1960-Menores noMeio· Rural). 

O te~ceir~, um. grupo ~e. pesquisas so~iológicas sobre os processos 
de urban1za~ao e 1ndustr1ahza~ao e suas conexoes com o problema 
educacional brasileiro a cargo dos professores: Berthram Hutchinson 
(1960 - Estratificafáo e mobilidade social); Juarez Brandio Lopes 
(1964, 1967 - Sociología industrial); Carolina Martucelli Bori (1960 -
Fam11ia e mobilidade); Roger Séguin (A escola primária); · Josildeth 
Gom~s Consorte (Urbanizafáo e oportunidade de educafáo); Luiz 
Pere1ra (1963 - O estudo do profesor primário)· ''Eunice Ribeiro 
(1_97~--:- lf_rbanizafáo do trabalhador rural>; Aniela Gi~sberg (Assimila
fªº do 1m1grante). 

De fato, este livro foi pensado, originalmente~ como urna síntese 
daquele programa de pesquisas. Circunstancias particulares me leva
ram a alterar posteriormente aquele projeto. Primeiro, meu a&stamen
to das alividades de pesquisa para organizar a Universidade de Brasília 
e para exercer fun~oes políticas. Mais tarde, a contingencia de retomar 
o trabalho no exílio, onde só tive acesso a parte publicada das pesquisas 
efetuadas. E, finalmente, a própria experiencia adquirida no curso 
destes anQs que .m_e levou a reformular várias vezes o projeto do li~ro 
que sempre dese1e1 escrever sobre nós, os brasileiros. 

· A primeira versao de OS BRASILEIROS foi redigida em. Monte
vidéu, em 1965. Nao a publiquei entio, porque sua própria elabora~io 
dem~nstrou a carencia de urna teoría interpretativa que permitisse 
co1p.preender efetivamente o processo de forma~o do povo brasileiro. 
.Para isto seria necessário refazer previamente, a partir de urna pers
~ctiva brasileira e latino-americana, urna série de esquemas teóricos. 
Primeiro, as teorias da história, particularmente o esquema marxista 
de sucessao das forma~o~s economico-sociais, porque os disporiíveis 
eram, evidentemente! inaplicáveis. Segundo, as classifica~oes dos 
povos americanos e as análises comparativas das causas do seu de- . 
senvolvimento desigual, também inadequadas. Terceiro, as tipologías 
das classes sociais e das estruturas de poder que eram, por igual, 
insatisfatórias. Finalmente, os estudos críticos das culturas e das 
ideologias com vistas a avalia~o das circunstancias em qué elas tlo
rescem ou fenecem e o seu papel no processo de domina~io dos povos 
dependen tes. · 
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Enfrentando estas tarefa5 teóricas, ·escrevi diversos traba
lhos. 2 Urna vez concluídos,' eles me desafiam a retomar a monografia 
sobre o Brasil, a fim dé refaze:..la na forma de um estodo de caso 
elaborado a luz <tos esquemas teóricos que construí. Talé a presente 
obra. Na primeirá parte, TEORIA DO BRASIL, dou, a modo de ex
plana~io teórica, urna revisio sititética dos conteúdos mais significati
vos dos estodos anteriores para a interpreta~ do Brasil. Na segunda 
parte, O BRASIL RÚSTICO, reconstituo o movimento básico do proces
so de forma~ao do povo brasileiro que nos confomiou, por incorpo~o 
histórica, como urna variante colonial-escravista de orna civiliza~o 
agrário-mercantil. A terceira parte, O BRASIL EMERGENTE, na 
qual estou trabalhando, é dedicada ao estudo do processo que nos 

· transfigurou outra vez por incorpora~o ou modemiza~o reflexa, em 
urna forma~io neocolonial de um~·civiliza~o urbano-industrial. ·· 

Tais sao as fontes, os pressupostos e as inspir~s de OS BRA
SILElROS. As primeiras sustentam as teses que nele se discutem. As 
últimas o fazem demasiado pretensioso para que possa·ser bem sucedi
do e excessivamente ambicioso para que seja admissível para os que 
esta.o contentes com o Brasil tal qual é. 

Encerrarei, com OS BRASILEIROS, minha série de ESTUDOS DE 
ANTROPOLOGIA 'DA CIVILIZA<;ÁO. Olhando em conjunto os cinco 
Üvros que a compé>em, me dou conta da ousadia da tarefa e da temeri
dade que representou empreende-la. Ousadia, pela amplitude dos 
temas tratados, num esfor~o solitário por repensar e sintetizar, nom 
amplo painel, os esquemas conceituais disponíveis para a interpre~o 
do mundo moderno. Temeridade, pela enorme margem de riscos de 
erro que admiti, de que resµ.ltou, necessariamente, um grande número 
de equívocos e enganos que ·meus críticos assinalariio. 

Mas a tarefa está quase finda e tenho o dir~ito de regozijar-me. 
Ou, ao menos, de sentir-me liberto de um encargo que ocupou a mim 
e a minha inulher, Berta Ribeiro - a: elá mais que a mim - por dez 
anos seguidos, ao longo dos quais trabalhamos ·sem descanso. R~ 
nhe~o que o fruto mais importante deste esfol'\'() - mais que os pró
prios livros-foi o amadurecimento do autor. Decerta forma, só agora, 
por haver realizado. esta tarefa, me sinto capacitado a acomete-la 
a contento. Esta nao é, porém, minha missio, mas a daqueles que 

2.' o' Processo Civilizat6rio - Etapas da Evolupio S6cio-Cultunú. Rio de Janeiro. 
1968 (Editora Civil~o Brasileira). As Américas e a Civilizapio - Processo de Forma
~ªº e Causas do Desenvolvimento Desigwd dos Pavos Americanos • .Río de Janeiro. 
1970 (Editora Civiliza~o Brasileira). Q Dilema da América Latina - Estrllt'lam tk 
Poder e ForfQS Insurgentes. México, 1971 (Siglo XXI). A Cultum Lalüao-AlftaioawL 
lntrodu~ao Geral i obra: A A.mérii:a l..'1~ em sua A.rquitet11n1. Manuscrito para a 
UNESCO, 1972. · 
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queiram retomar os temas que tratei' para repensá.Jos motivados pelo 
mesmo descontentamento que me incitou. 

Gostaria muito de ver estas reinterpreta~es. Gostaria, sobretudo, 
que.etas fossem mais justas comigo do que eu fui para comos estudos 
de que me setvi, discutindo minhas proposi~es e explicitando suas dis
cordancias. Qualquer que seja sua forma, porém, elas sera.o bem
vindas, porque ·clareza teórica é a muni~ao de que mais necessitamos 
para impulsionar a revolu~ao necessária. 

Gostaria também de entregar-me, um dia, a tarefa de apresentár 
mais exaustivamente 9o que fiz até agora urna explana~ao crítica 
dos esquemas conceituais com que trabalho. Os conceitos e tipologías 
que fui propondo e reelaborando ao longo destes anos sofreram al
tera~oes tanto no sentido de buscar maior precisa.o, como; e sobretudo, 
no sentido de redefini~oes e corre~óes. Por l.sso, se torna aconselhável 
a tarefa de rever cri~icamente todo o 'esquema conceitual do que chamo 
Antropología Dialética na forma de urna reinterpreta~ao conjunta da 
teoría básica das ciencias humanas.~ Bem sei que esta é urna ·tarefa 
ainda mais ousada e temerária do que a que acabo de cumprir. Nao 
sera.o, certamente, a audáda teórica e a coragem de enfrentar desafios 
que me hao de falar; sena.o, provavelmente, como no caso da série 
que agora encerro, o saber e a arte de utilizá-lo fecundamente. 
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Introdu~io 

P OUCOS PAÍSES juntaram, como o .Brasil, tij~los e c~mentos tao 
díspares em seu processo de constitui~ao. Poucos também experimen
taram vicissitudes que mostram de forma tao" clara os caminhos pelos 
quais urna na~ao pode constituir-se nao. para servir a si mesma, nias 
para atender a interesses alheios. Efetivamente, o Brasil nao nasceu 
como etnia e se estruturou como na~o em conseqüencia da soma 
dos desígnios de seus criadores. Surgiu, ao contrário, como urna 
espécie de subproduto indesejado e surpreendente de um empreendi
mento colonial,, cujo propósito era produzir a~úcar, ouro ou café· e, 
sobretudo, gerar lucros exportáveis. . 

. Desse empreendimento .- levado a cabo no curso do processo ci
vilizatório desencadeado pela Revolu~ao Mercantil - resultou ocasio
nalmente um povo e, mais tarde, urna sociedade nacional. Esta 
emergiu da condi~ao de feitoria colonial a. de na~ao aspirante ao co
mando de seu destino, por for~a de um outro processo civilizatódo de 
ambito mundial - a Revolu~ao Industrial - que, embora só a afetasse 
retlexamente, a transfigurou radicalmente. 

Esta via de constitui~ao de um povo nada ter de peculiar. Pelo 
mesmo processo se constituiu a maioria das sociedades nacionais ame
ricanas e do mesmo modo se estruturam, boje, os povos africanos. Seu 
estudo oferece, por isto, um alto interesse teórico. Interesse tanto 
maior porque as teorías explicativas do atraso e do progresso dos 
povos modernos no ambito da civiliza~ao industrial se formularam, , 
até agora, com base, principalmente, no contexto europeu que e 
precisamente o mais contrastante e o menos representativo. Ne~se sen
tido, o estudo do Brasil - realizado a luz de um esquema previamente 
elaborado ati:avés da análise da forma~ao e dos problemas de desen
volvimento dos pov.os americanos - pode. contribuir, provavelmente, 
para a compreensao de situa~óes semelhantes. 

19 



O esquema conceitual com que trabalhamos compre.ende, substan
cialmente, quatro abordagens mutuamente complementares, a saber: 

- primeiro, o estudo das forma~s economico-~ais e 'a análise· das 
formas que elas assumiram no Brasil; segundo, o estudo comparativo 
das configura~s histórico-culturais que se registraram nas Américas 
e o exame do modo pelo qual se ~onformaram a sociedade e a cultura 
brasileira; terceiro, a análise das formas de estratifica~ao social em
piricamente discemíveis no Brasil e das estruturas de poder que lhes 
correspondem; quarto, o exame crítico das constru~es culturais e 
ideológicas através das quais se vem elaborando a consciencia nacional. 

A primeira · abordagem, utilizada originalmente por Marx, foi 
depois empregada muitas vezes em estudos de teoría da história 
e em pesquisas sociológicas e antropológicas referentes ao surgimento 
e ao declínio das civiliza~s. Lamentavelrnente, nenhuma delas chega 
a definir congruentem.ente urna teoria ' (O .. Spengler 1958; A. Weber 
1960; P. Sorokin 1937/41e1960'; A. L. Kroeber 1944) e nem mesmo a 
retomar, criativamente, as contribui~es de Marx. A segunda aborda
gem foi utilizada abundantemente nas pesquisas antropológicas 
sobre áreas culturais e sobre problemas de acultura~o, antes como 
urna inten~ (G. M. Foster 1962; J. Steward 1955), do que como urna 
metodología exp)ícita. As outras abordagens foram tambént desenvol
vidas por Karl Marx, na forma de urna teoria das.classes sociais, do 
papel da luta de classes na bistória e do estudo do papel social das 
ideolo~ e da aliena~ao (1958, 1962 e 1963). Cada urna destas Ol'dens . 
de problemas chamou a aten~o de muitos estudiosos que os focali
z~ em numerosos estudos de estratifica~o social e de estruturas de 
poder (Max Weber 1964; Wright Milis 1960), e de análises funcionais 
das cren~as e das ideologías (W .. G. Surnmer 1949; K. Manheim 
1950; G. Lukács 1960). 

Nada há de novo, portanto, em nossa abordagem. Senao, talvez, 
sua utiliza~ao conjunta de forma integrada; sua reavalia~ao crítica 
a luz dos_ progressos recentes das pesquisas sociais no estudo siste
mático de situa~s concretas: e iUa apresenta~o explícita como urna 
teoria explicativa. Isto é, como um sistema coerente de proposi~es re
lativas a forma~o da sociedaoe e da cultor~ brasileira e a análise das 
causas do subdesenvolvimento em que mergulhamos. 3 

3. Estes esquqmas cooceituais sao -amplamente discutidos em nossos livros: O 
Processo Civilizalóno (1968), no qual estudamos as etapas da evolu~o sócio-cultural; 
As .Américas e a Civilizapio (1970), que analisa o processo de form~ao e os problemas 
de desenvolvimento dos povos americanos; O Dilema da América Latina (1971-edi~o 
castelhana). que é um estudo das estruturas de poder vigentes na América Latina e 
das perspectivas de deseovolvimento autonomo que se abrem a seus povos; e em A 
Cultura Latino-Americana (1972), dedicado ao estudo das condi~s em que se exerce 
a criatividade cultural e das vicissitudes a que esteve sujeita na América Latina. 
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, . A ~o'!'1bina~ao destas. quatro abordagens constituí o esquema ana
ht1co basteo do que designamos como Antropologia Dialética. Essa 
designa~ao te~ o propósito de distingui-la das antropologías adj.etiva
das como cultural, social, estrutural, etc. que, em geral, se restringem 
a um cientificismo desinteressado de qualquer elabora~ao téórica e de 
qualquer aplica~ao prática que nao seja coerente com a perpetua~o da 
ordem social vigente. Tem também o propósito de aproximar nossa 
abordagem do materialismo histórico de que toma a maior parte dos 
conceitos com que opera; mas de distingui-la, igualmente, de sua 
versao dogmatizada que transformou o marxismo numa técnica de 
exegese dos textos clássicos ou de transplarite de teses eurocentricas 
a novos contextos através de exemplifica~oes reiterativas. 

Esta antropologia clialética - para a qual procuramos contribuir 
~qui - tem como característica comum comas demais antropologias o 
tnteresse pelos estudos de sociedades e culturas concretas com base 
em pesquisas de observa~ao direta, como as que realizamos etnólogos 
ao estudar tribos indígenas, ou em estudos de reconstitui~ao histórica. 
como as que os arqueólogos e os historiadores realizam no estudo 
de civiliz~es desaparecidas~ E tem como características distintivas 
em primeiro lugar, a de fundar-se numa teoría de alto alcance históri~ 
sobre a evolu~ao sócio-cultural do homem, que permita· situar no 
mesmo esquema evolutivo tanto as sociedades do passado quanto as 
c~ntemporane~s. Em segundo lugar, a de assentar-se em u~a conce~ 
~ao da causahdade social que reconhece o poder determinante das 
inova~oes tecnológicas, a capacidade condicionante das estruturas 
sociais e o caráter libertário ou limitativo das ideologias. E, em terceiro 
~ugar , a de ap~lar para análises conjunturais das for~as sociais em 
1ntera~ao em cada situa~ao histórica concreta, de acordo coma n~o 
de que suas contradi~oes e antagonismos sao tanto ou mais explicativos 
do que suas complementariedades funcionais. . 

Estas últimas características aproximam a anfropologia dialética 
do materialismo histórico com o qual tem também em comum urna 
atitude de franca participa~ao na vida social. Neste sentido, procura 
ser. urna ci~n.cia comprometida como destino humano, que indaga dos 
efettos soc1a1s dos e~tudos que empreende e os coloca a servi~o dos 
povos que focaliza. 
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Forma~oes 
Economico-Sociais 

. ''JI mondo e poco. '' 
Cristóváo Colombo 



CoMO CLASSIFICAR, por seu grau de evolu~ao, os povos 
americanos do passado e do presente? As tipologías usuais sio inca
pazes de abarcar toda a gama de varia~es que se encontra na origem 
do nosso processo de forma~ao. Ela incluí desde tribos que viviain e 
vivem da ca~a e da coleta; povos agricultores que por si sós domesti
caram planta.s tao essenciais como o milho, a mand~oca, a batata, o 
tabaco, o algodao·, o amendoim entre muitas outras; e diversas socie
dades coro desenvolvimento ao nível de altas civiliza~oes. 

Os primefros constituem microetnias, cuja popula.~io apenas 
alcanr;ava urna centena de pessoas e que, nao obstante, eram portado- . 
res de urna língua e urna cultura proprias. Os últimos, iam desde 
tribos organizadas somente na base do parentesco até estados estru
tu!ados sobre.grandes território~, e·outros, ainda maiores, constituindo 
verdadeiros impérios coro centros de poder assentados em metrópoles 
e coro popula~oes de milhoes de pessoas estratificadas em classes e 
contando coro vastos corpos de eruditos. Esta era a América pré-colom
biana onde o europeu desembarcou na última década do século XV e 
que, nos séculos e milenios anteriores, havia edificado autarquicamen
te aquelas forma~oes económico-sociais, fazendo-as florescer como civi
liza~oes originais~ 

Mesmo para as forma~oes correspondentes ao período que se 
segue a conquista e avassalamento dos povos pré-colombianos, nio 
contamos com categorias teóricas adequadas. Seriam "escravistas,, as . 
sociedades coloniais e os estados estruturados depois da In
dependencia? Seriam "feudais" ou "semifeudais"? Seriain "capi
talistas"? Estas categorías, tao embebidas de sentido quando se 
aplicam, respectivamente, a Roma Imperial, a Idade Média européia, 
a ·Inglaterra Vitoriana, aqui perdem sua lou~ania e sua capacidade 
explicativa. Provavelinente, porque buscam descrever, em termos de 
seqüencia evolutiva supostamente universal, urna sucessao singular 
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de desenvolvimento histórico: a européia. Entretanto, existem ~lVl
liza<;oes como a egípcia, de 2000 a.c., ou a árabe de 1000 d.C. por 
exemplo, que nao cabem nessa seqüencia; paralelamente, floresceram 
muitas outras, como as . pré-colombianas, nao incluídas, por igual, 
naquelas categorías. Como se ve, estamos <liante de urna teoriza~ao 
satisfatória, no plano histórico, e dignificatória, no plano emocional, 
para os· europeos; mas insuficiente e inadmissível no plano explicativo 
porque, sendo calcada de urna base factual restrita e pouco repre
sentativa, é inaceitável para urna visao mais ampla e inclusiva .. 

Adema1s de seus percal<;os no plano da universalidade, essas 
categoría~ sao também deficientes no terreno da historicidade pro
priamente dita. lsto porque trazem implícita a idéia de urna concate
na9ao histórica concreta de predecessores e sucessores que colocaria, 
numa mesma. linha ininterrupta, aos gregos e romanos e aos belgas e 
australianos. Sem embargo, cabe perguntar: sera.o os gregos e romanos 
avós dos europeus, como estes gostam de pensar? Ou terao sido, 
mais bem, os ancestrais de Bizancio e do Isla aos quais legaram o 
mando, as técnicas, o saber e a arte, numa época em que a Europa 
feudalizada nao podía herdá-los? Por outro lado, seriam feudais 
todas as sociedades européias pré-capitalistas? Caberao, por exemplo, 
na mesma categoría, os povos ibéricos do século XVI - unificados e 
impulsienados por um forte élan expansionista - e os principados 
ger·manicos. da época, dispersos e desarticulados? 

Trata-se, visivelmente, de constru~es eurocentricas com dois 
efeitos deformantes. Primeiro, o de explicar o mundo atual a partir 
de urna visao circunstancial que, generalizando urna seqüencia mera
mente histórica em que se sucederam, unilinearmente o escravismo 

. ' ' 
o feudalismo e o capitalismo, promove essa seqüencia a categoría 
de etapas de urna linha evolutiva necessária para todo ·o ecúmeno 
quando, de fato, ela se aplica apenas a interpreta~ao da his.tória euro
péia. Segundo, o de produzir um ponto cego para os teóricos europeus 
ou de visao e~rocentrica os quais, ao procurar assentar um esquema 
teórko unicamente com sua própria experiencia histórica, se inca
pacitam para perceber tudo o mais. Em conseqüencia, deformam 
a história humana ao projetar sobre ela suas categorías etnocentricas,
conv~rtendo toda a evolu~ao em reitera~oes precárias de movimentos 
históricos europeus. 

A compreensao do processo de forma<;ao dos povos americanos em 
termos de etapas da evolu~ao sócio-cultural nao pode ser alcan~ada 
dentro deste quadro porque ele nao corresponde aos fatos referentes 
ao mundo extra-europeu e nao pode explicá-los. Estes, por sua vez, 
sornados ao que boje se conhece a respeito das diversas correntes 
civilizatórias extra-européias, podem prover urna base mais ampla 
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e inclusiva para refazer o proprio esquema evolutivo europeu. Só 
por este caminho - o de repensar a teoria da evolu~ao a partir das 
experiencias dos povos extra-europeus - se pode corrigir as limita~es 
da perspectiva etnocentrica, criando um esquema conceitual mais 
compreensivo que explique nossa própria posi<;ao e, inclusive·, inter
prete mais aélequadamente a posi~ao dos povos europeos~ como urna 
variante que sao das possibilidades de realiza<;ao do fenomeno humano .. 

' 
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1 

Esquemas Evolutivos 

A MAlOR das contribui~oes de Marx as ciencias soctats foi, 
provaveJmente, a fixa~ao do conceito de "forma~oes sociais". La
mentaveJmente, porém, e mbora se interessasse por todo o processo da 
evola~ao humana, Marx só estudou detidamente urna forma~ao es-. 
pecífica: o capitalismo. Engels (1955) é que se ocupou do estudo das 
forma~es anteriores, através de um ensaio de divulga~ao das concep
~s de Morgan (1887) sobre a evolu~ao das sociedades humanas. 

A mais importante obra de Marx sobre as forma~oes pré-capita
Jistas( 1971), que, embora escrita em 1857/ S8 só foi publicada pela pri
meira vez em 1940, discrepa largamente da co~cep~ao de Engels. 
Este concebía a evolu~ao .como urna seqüencia unilinear de estágios que 
iriam do comunismo primitivo ao escravismo, ao feudalismo, ao ca
pitalismo ·e, finalmente, ao socialismo. Marx supunha duas rupturas 
possíveis com a:s formas arcaicas de vida social: urna, pela via antiga
clássica do escravismo greco .. romano; a ootra, através do que designa 
comoformafiio asiática ou despotismo oriental, responsável pelo surgi
mento das altas civiliza~oes do p·assado, fundadas na agricultura 
do régadio, como as da .Mesopotamia, do Egito, da Índia, da China e, 
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nas Américas, a Maya, Azteca e a Incaica. Neste tipo de forma~ Dio 
se registra a propriedade privada da terra, nem a escravidio pessoal. 
Aterra era uní bem comum, ainda que atribuída como propriedade 
ao faraó ao inca ou a seus equivalentes. Por este procedimento, porém, ' ~ . 
sua p~sse era de f~fo en~regue as co~unidades camponesas, cojo 
trabalho era dirigido por urna burocracia estatal. A outra form~o 
que Marx chamou antiga-clássic.a se funda na propriedade ~ri~ada 
da terra e na escraviza~ao pessoal da mio-de-obra que constituiram 
a base institucional da civiliza~o helenica e da romana e a estrutura 
fundamental de diversas outras sociedades. · 

O esquema de Marx corresponde, mais que o de Engels, aos 
conhecimentos acumulados pela arqueologia e· pela história depoi.S 
de sua morte e constituí, ainda boje, um dos textos- mais fecundos 
sobre a matéria. O esquema de Engels envelhereu nio apenas por se 
ter tomado incapaz de explicar as novas descobertas mas, sobretodo, 
porque se dogmatizou. No períodó stalinista, os estudios0s ·marxistas 
deixaram de falar de formafáo asiática e refQrmularam o conceito de 
f eudalismo de modo a tomá-lo tao genérico que o converteram noma 
categoria aplicável a todas as situa~s que nao correspondiam.nem ao 
escravismo nem ao capitalismo: É d.e assitullar, contudo, que o proprio 
Marx, tendendo a identificar o conceito geral de feudalismo com· a 
Idade Média européia que o exemplificava, contribuiu para essa gene• 
raliza~ao vaga. Nesse sentido, o próprio Marx induziu ao etnocen
trismo - eurocentrico, no caso - ao tratar urna linha histórica parti
cular (Escravismo Greco-Romaóo - Feudalismo Europeo Medieval e 
Capitalismo Europeo Oc~dental) como se fosse um paradigma geral da 
evolu~ao das sociedades humanas .. 

O esquema resultante é atrativo em sua singeleza porque parece 
referir-se nao a conjuntos históricos e sim a estruturas típicas de 
ordena~o social e de co,p.scri~o da for~a de trabalho, como o escra
vismo clássico, a servidao feudal e o assalariado capitalista. Cada 
urna delas teria seu componente dinamico noma classe oprimida, a 
qual, Iutando contra a ordena~o que a subjugava, conduziria i sua 
transforma~o. Assim, a luta libertária dos escravos teria demolido o 
mundo romano para conquistar o estatuto superior de fo~a de trabalho 
servil; esta, por sua vez, alcan~aria, por sua luta contra as in~titui~ 
feudais, a condi~ao de . proletariado livre, assalariado. Fmalmente, 
este último estarla chamado a romper as constri~s capitalistas para 

4 - • , criar, através do socialismo, a sociedade sem .classes. O esquema e 
tao singelo e tao oposto a verdade his~rica que poneos 'sio os que 
o defendem nestá formula~o dogmatizada. ~io obstante. ele persistia 
até pouco tempo ápesar das inconsistencias teóri~as, da fal~ de comp~ 
ya~ao histórica e das conseqüencias políticas anti-revolucionárias a 
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que conduz. Com a publica~ao dos textos referidos de Marx (Grun
drisse, 1971) já nao podem ser lidos como a visao marxista da evolu-
9io sócio-cultural. 

O fato de .!lª..2..!!!witir.IDos gue ~~ formas· de estratifica~io social 
sirvam con:io cr~tério~ ~sicos de cJassifica~~ das etapas evolutiv~s nao 
quer dizer que negamos ó papel dinamizador da luta de classe~ com
provável em qualquer sociedade estratificada, e de referenci~ indispen
sável pórque diz respeit0 a sua característica fundamental. É preciso 
objetar, porém, a tendencia a -for~ar a constru~ao de seqüencias· evo
lutiva's, tomando por base as formas predominantes de conscri9ao 
da for9a de trabalho pela simples razio de que, embora sendo muitó 

r importantes, <'elas nao tem _valor diagnós~ico para distinguir etapas 
~ evolutiv~s, p~Ja simples raza.o · de que comparecem em várias delas-:-

'Assim é que, a escravidao pessoa oe 1ipo greco-romano, por exemplo, 
se registra tanto naquelas sociedades como, séculos depois, nas co
lonias americanas. A sele9ao desta característica como · distintiva de 
urna forma~ao económico-social . nos levaria a considerar identicos 
os dois tipos de sociedade. Isto seria absurdo, nao pela distancia his
tórica que as separa - porque as etapas evolutivas sao homotaxiais 
e assincronicas - mas porque, excluída a escravidao, elas aparecem 
como· forma~oes altamente contrastantes por suas outras caracterís
ticas. 

Esta é a razio que nos levou a buscar outros · critérios de clas
sifica~ao das etapas evolutivas que, .ademais de servir efetivamente 
para diagnosticar as diferen9as en_tre urnas e outras, permitissem com
preender o desenvolvimento ·humano em sua totalidade e o transito 
de urna etapa a outra, desde as mais rudimentares até as mais comple
xas. Encontramos este_ele~~!!!o diagnóst!SQ-mediante duas opera9óes 
sucessivas. Primeiro, isola_!!do, ~!!ltic~,, dos .... ".mod~de m:odu:_ 
9ao" de Marx, o componente meios de produ{Xio, ou seja, as técnicas 
produtivas. CÓm elas - gra~as ao seu carátet acumulativo e direcional 
- reconstituímos a seqüencia básica da evolu~o social na forma de 
~ma sucessao de revolu9óes te:cnológicas. Numa segunda opera9ao, 
restauramos a unidade rompida anteriormente, utilizando o conceito 
de forma~ao economico-social (ou sócio-cultural) que se refere a 
totalidades integradas por: um sistema adaptativo, que prove. os modos 
de reprodu9ao das condi9óes materiais de existencia; um sistema 
associativo que estrutura as sociedades em classes e as organiza 
através da ordena9áo sócio-polític.a -e da regula~o do convívio social; 
e um sistema ideológico que conipreende os produtos espirituais · 
do esfor90 adaptativo e das formas de assoc~o expresso através 
de corpos de saber, de cren'9as e de modos de comunica9ao. 
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A utiliza9ao da tecnologia como o elemento diagnóstico funda
mental se impüs por si mesma, dado o fato de que nao existe - ou 
ao menos nao foi encontrado até hoje - nenhum· outro princípio
motor capaz de prover critérios mais objetivos de diferencia9ao das 
etapas evolutivas .. O próprio Marx anteviu sua extraordinária impor
tancia, apesar de náo o ·haver .utilizado. Numa nota de rodapé do 
primeirovolume de "O Capital" (1971:303) escrevia: 

"Urna hist6ria crítica da tecnología demonstraria segura
mente que nenhum invento do século XVIII foi obra pessoal 
de um indivíduo. Até boje esta história náo existe. Darwin . 
?rientou sua aten9áo a história da tecnologia natural, isto é, 
a forma9áo dos órgaos vegetais e animais como instrumentos 
de produ9ao para a vida dos animais e das plantas. Será 
que a história da cria9ao dos órgaos produtivos -do hornero 
social, que sao a base material de toda organiza9ao especí
fica da sociedade, nao merece a mesma aten9ao? Ademais 
esta história seria mais fácil de elaborar pois, como diz Vico, 
a história humana se distingue da história natural no sentido 
de que urna foi feita pelo hornero e a outra nao. A tecnologia 
nos revela a atitude do homem. <liante da natureza·, o process€> 
direto de produ~ao de sua vida e, portanto, as condi~óes 
de sua vida social e das idéias e representa~oes espirituais 
que de~as derivam. Nem mesmo urna história das religioes 
que prescinda desta base material pode ser _considerada 
como urna história crítica''. 

Observe-se que Marx· nao reclama por urna história das técnicas, 
sena.o por urna história natural e crítica da tecnológia que venha a 
representar, para o campo dos fenomenos humanos e culturais, o que 
a história das espécies representou para o campo dos fenomenos bioló
gicos, urna yez formulada como urna teoria evolutiva por Darwin. 
Em outros contextos, Marx se refere, pelo menos duas vezes mais 
' . ' a tecnologta como ·substrato da civiliza9Ao. Assim é que escreve: 
'A história da humanidade' (aspas de Marx) sempre deve ser estudada 
e trabalhada em conexao com a história da indústria e do intercambio'.'. 
E mais enfaticamente: ''A história da indústria e a realidade objetiva 
a que a indústria chegou sao o livro aberto das funróes essenciais do 
homem, a psicologia humana apresentada de modo sensível". (Apud 
K._ Axelos 1969: 76.) 

·. As teorias modernas de alto alcance histórico, fundadas nos es
quemas marxistas clássicos, especialmente nos textos de Engels, 
embora se prestem para descrever a progressao das sociedades eu-
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ropéias - de cuja história foram inferidas - nao se aplicam, s~nio 
de modo for~ado, a outros contextos. Nesse sentido, foram mais pre
judiciais que benéficos aos estudos de outras áreas - e.orno as Amé
ricas, o Mundo Árabe ou o Extremo Otjente-:-- porque como historio
grafia os ronverteram em esfor~ vios por identificar "remanescentes 
feudais" no passado daquelas sociedades. Compelidos a admitir qJ.1e 
havia, também, conteúdos escravistas e capitalistas-mercantis na
quelas forma~s, tais estudos se viam na contingencia de falar de 
fonn~s híbridas que já nao tinham qualquer valor explicativo. 
O mais grave, entretanto, é que, no plano sociológico, aqueles esfor
~ acabaram por dar tanta enfase ªº ''feudalismo" que transformaram 
o esquema conceitual marxista em urna fundamenta~ao ad~ci~Qfl de 
tendencia direitista de afirmar o ·caráter nec~ssariamente ''capitalista-" 
hurgues" da revolucao que os povos atrasados se deviam propor e, por· 
conseguinte, de erro que representarla a luta por urn poder socialista. 

A visível discrepancia entre os textos recém-divulgados de Marx 
(que ifio fo~am escritos em sua juventude, mas nos anos em que redigia 
O Capital), as concep~s de Engels e, sobretodo, suas refori:nula
~s dogmatizadas, estao ensejando urna reabertura do· debate sobre 
esses temas que promete ser muito fecundo. Já nao é sem tempo, · · 
porque a inadequ~ dessas formula\'ÓCs - principalmente as que 
se referem aos antecedentes do. surgimento da forma~ao capitalista - é 
tio evidente que nao é possível progredii no estudo das causas do 
desenvolvimento de,sigual dos povos modernos, sern redefiní-las. 
Para isto é indispensável recorrer ao copioso rnáterial descritivo reu
nido nas últimas décadas através das pesquisas arqueológicas, ~tno
·lógicas e históricas sobre os povos de todo o mundo, o qual, exem
plificando as mais diversas modalidades de organiza~ao economica, 
de estratifica~iQ social e de conformacao ideológica, permite urna revi
sa.o das categorias clássicas das etapas da evolu~o humana~ · 

Para este esfor~ é que procuramos contribuir num estudo -
O Processo <;ivilizatório (1968) - dedicado a tratar o tema, de urna 
perspectiva extra-européia. Partimos do pressuposto de que a evolucao 
sócio-cultural pode ser reconstituída conceitualmente a base de suces.:. 
sivas Revolu~s Tecnológicas geradoras de · múltiplos :i>rocessos 
Civiliµtórios que deram nascimento a diversas forma~es economico
sociais ou sócio-culturais. Nesse contexto, as revolU\'ÓCS tecnológicas 
consistem em transforma~es prodigiosas nos modos de produ~ao e 
na tecnología militar as quais, urna vez amadurecidas, geram anta
gonismo's comas formas anteriores de associa~o e com os corpos ideo
lógicos preexistentes, provocando rnudan~as sociais e culturais tenden
tes a refazer os modos de pensar, de ser e de agir das sociedades por 
elas afetadas. 
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Os processos ~ivilizatórios desencadeados pelas revolu~s tecno
lógicas,. ope~an.do por diversas vias, provocani o surgimento de 
focos dmarmcos correspondentes a povos ativados pelo domínio 
da nova tecnología. &tes focos, difundindo-se sobre áreas conti
guas ou longínquas constroem, através da domina~ de outros 
povo~, constela~s maéroétnicas estruturadas na forma de impérios, 
aglutmados com maior ou menor rigidez. Todos os povos envolvidos 
nesses m~vi~entos se transfiguram. Transfiguram-se, porém, de duas 
form~ distmtas, segundo experimentem movimentos acelerativos 
de autoconstru~o que os modelam romo povos autOnomos que existem 
p~r~ s.i mesmos ou movirnentos reflexos de atualáapio ou incorporapio 
h1stonca que plasmam povos dependentes, objeto do domínio e ex
plora~io dos primeiros. 

A certa altura, estes últimos amadurecem e tendem a reverter 
sobre o centro reitor para libertar-se do seo jugo. A essas revers0es 
se sucedem, com freqüencia., periodos de regressio ou feudaliza~o em 
que a antiga unidade imperial se coalha em miríades de núcleos autár
quicos até que um deles se ativa e ~e expande, reproduzindo o processo 
na forma de sua nova expansao imperial, essencialmente identica 
a anterior, se sua dinamizacao ocorre no corpo do mesmo processo 
civilizatório, ou seja, a base da mesma revolu~ tecnológica. O feu
dalismo nao constitui, nesta concepcao, urna etapa evolutiva, mas, sim, 
urna regressio histórica provocada, seja pela reversio do contexto 
dominado sobre o centro reitor, seja pela saturacao das potenciali
dade~ de urna civiliza~ao devido a exaustio de seos recursos, seja 
em virtude dá explosio das tens0es geradas entre classes antagO
nicas dentro da própria sociedade. 

Nosso esquema evolutivo acompanha, aproximadamente, o de 
Marx, mas lhe acrescenta algumas categorías novas .e redefine ou al
tera outras. As principais redefini\i)es consistem em designar como 
lmpérios Teocráticos de Regadio a "fonn~o asiática" de Marx e 
como lmpérios Mercantis Escravistas a sua fono~ "antig~-clás
sica''. A alteracao substancial consiste em reconceituar o ''feudalis
~o'' nao como urna fo~o ou urna etapa da evolu~ humana, mas 
s1m como urna regressao histórica em que sio suscetíveis de cair todas 
as- altas civiliz~s. Tais regress0es ocorrem quando entram em 
colapso grandes estruturas imperiais de dominacao, antes polarizadas 
por redes urbanas, ligadas por estradas ou outros meios regulares de 
comunica~o e transporte e integradas como amplos sistemas mercan
tis. Entio, as cidades declinam, desaparece o comércio e com ele os 
ergas,!é'!"s e os latifúndios escravistas, a produ~ volta a ser rural e 
domestica, destinada principalmente a subsistencia. Toda a macroes
trutura se coalha· em pequenos núcleos locais auto-suficientes, domina-
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dos por senhores feudais. Nao ocorre aqui urna progressao do escra
vismo a servidao como se sup0s, mas urna simples degrada9ao do 
sistema mercantiÍ numa conjuntura em que, sendo impossível aliciar 
os escravos e tornando-os inúteis, enquanto produtores de mercadorias 
invendáveis inviabiliza a escravidao como sistema de conscri9ao ' , . . 
de mao-de-obra . . Também nao se verificam progressos tecntco~ asst-
naláveis, como pretenderam alguns estudiosos~ mas a adoc;ao d~ 1nven: 
9oes e descobertas desenvolvidas em ou.tra~ areas e, mesmo 1sto, ~ 
no período de regenerac;ao, como os prtmerros passos para o surgt
mento de urna nova forma9ao. 

O acréscimo consiste na proposi9ao das categorias: lmpérios Des
póticos Salvacionistas e lmpérios Mercantis Salvacionistas: A primeira, 
para situar forma9oes como a Islamica, surgidas da conquista e reorde
na9ao de áreas feudalizadas de antigas civiliza9oes em novas estru
turas imperiais. A segunda, para situar, na evolu9ao humana, forma-
9oes como a ibérica e a russa, incipientement~ capit~listas e incapaz~s 
de empreender, por si mesmas, a revolu9ao industrial, mas responsa
veis pelas primeiras rupturas com o feudalismo e~r~~eu, pela res-

. taurac;ao da economia mercantil e, no ~aso dos '?ovos tbertcos, pela res
taura9ao do colonialismo e do escravtsmo do ~tpo ~rec?-roman~, bem 
como pela criac;ao do primeiro sistema mercantil de amb1to mundial. 

Esta etapa crucial da evolu9ao humana, que conceituamos como 
urna forma9ao sócio-economica, foi vista por Marx apenas como um 
passo prévio de acumula9ao de capitais, que ensejou o amadurecimen
to das forma9oes capitalistas. A revisa.o se impüe, a nosso juízo, porque 
só a visao eurocentrica de Marx e sua perspectiva historicista que pri
vilegiava os antecedentes imediatos do florescimento do capitalismo 
industrial explica nao haver ele atentado nas peculiaridades da ex
pansao islamica e no seu caráter de forma<;ao autonoma. E, sobretudo, 
que ele tenha subestimado o papel dos povos ibéricos como principais 
agentes da revolu9ao mercantil; como desencadeadores da primeira 
ruptura efetiva com o feudalismo na Europa; e, ainda, como constru
tores da primeira civiliza9ao de base mundial. 

Todos estes fatores, da maior transcendencia e, sobretudo, a ra
dicalidade das sucessivas transfigura9oes sócio-economicas e culturais 
das s~iedades ibérica e russa do século XVI - nao identificá veis como 
feudalismo nem como capitalismo e das respectivas progtessoes 
históricas posteriores que nao as conduziram ao capitalismo industrial 
- nos levam a tratá-las como urna forma~o particular: a Mercantil
Salvacionista, cujos principais núcleos metropolitanos se situaram na 
Ibéria e cujos contextos coloniais se distribuíram por toda a Terra. 
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Revolu~0es Tecnológicas e Processos 
Civiliza tórios 

NA FUNDAMENT A<;ÁO do nosso esquema, procuramos mos
trar que a evolu9ao sócio-cultural é ativada por urna seqüencia espe
cífica de revolu9oes tecnQlógicas que, renovando a tecnología produtiva 
e militar, dao lugar ao · desencadeamento de processos civilizatórios 
e ao aparecimento de novas forma9oes economico-sociais. As socie
dades que primeiro adotam a nova tecnologia, atuando como focos 
de processos civilizatórios, transfiguram primeiro a si próprias e de
pois o contexto mundial através de moviment?s cada vez mais amplos 
de expansao étnica e de domina<;ao colonial. 

Distinguimos oito dessas revoluc;oes tecnológicas, a saber: a 
Revolur;cio Agrícola, responsável pelo rompimento com as fortna
c;óes tribais de ca9.adores e recoletores e pelo surgimento dos primeiros 
nucleos de lavradores e de pastores. A Revolurao Urbana, assentada 
cm novos progressos técnicos que tornaram possível a bipartic;ao das 
sociedades em urna condi~ao rural e urna condic;ao urbana e a sua es
tratificaGao em classes económicas, no corpo de Estados Rurais Ar-
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tesanais, privatistas ou coletivistas. A Revolufiio do Regadioque corres
ponde ao amaciurecimento das primeiras civiliza~s re~onais, na for
ma de Impérios Teocráticos de Regadio, cuja economta se baseava 
na irriga~o dos campos de cultivo, na metalurgia e na escrita e ?u~a 
estrutura sócio-política de estado-igreja. A Revolu~o Metalurg1ca 
que surge coma difusao da tecnología do ferro forjado~ proporc.iona 
as bases técnicas para a expansio das forma~es Mercant1s-Escrav1stas 
de tipo greco-romano. A Revolufáo Pastoril. atinente aos progressos 
nas técnicas de utiliza~ao da fo~ animal para a produ~ao e da cava
laria de guerra que, ao tornar obsoleta a estratégia dos exércitos ~e 
tipo romano, enseja a estrutura~o dos Impérios Despóticos Salvac1?-
n istas. A RevolufiiO Mercantil, fundada, principalmente, na tecnologta 
da navega~io oceanica, das armas de fogo e na tipografi~, ~á lugar, 
primeiro, ao surgimento dos Impérios · Mercantis Sa~va~1on1stas, os 
quais rompem com o feudalismo em dois pontoes margmats da E~ropa 
- a Ibéria e a Rússia - e compelem povos de todo o mundo a serv1-los, 
como colOnias escravistas e mercantis; e, mais tarde, ao Capitalismo 
Mercantil com seus sistemas de domina~o colonial escravista, mer
cantii e d~ povoamento. A RevolufiiO Industrial - que, substit~i~do 
a for~a muscular humana e animal por outras font~s en:rg~tt~as 
como 0 vapor, a eletricidade e o petróleo - faz surgir, pr1me1ro, o 
Imperialismo Industrial que reordena as rela~es entre o~ P?~os de 
todo 0 mundo e, depois, dá lugar a movimentos revoluc1onanos de 
reordena~io interna das sociedades. fazendo nascer o Socialismo 
Revolucionário e o Socialismo Evolutivo. Já em nossos dias, se de
sencadeia a Revolufiio Termonuclear - ·da energía nuclear, dos 
transistores. da cibernética - destinada, aparentemente, a possibili~ . 
tar a cria~io de um novo tipo de civiliza~o. já nao regional nem mun- · 
dial. polarizável em torno de potencias imperialistas. mas estruturada 
como urna civiliza~io humana solidária. 

Como se ve, procuramos relacionar de modo causal, transforma
~oes prodigiosas nos modos de produ~io (revolu~es tecnológicas) 
con1 o surgimento de novas forma~s sócio-economicas e com a ex
pansao destas sobre áreas cada vez mais amplas, através de sucessi
vos processos civiliiatórios. Nessa expansio, tanto se constituem 
núcleos pioneiros. dinamizados pela aplica~ao da nova técnica, como 
se criam vastos sistemas de domina~o sobre povos estranhos. cada 
vez nlais longínquos. Estes últimos nao experimentam o processo civi
lizatório desenc.adeado pela revolu~o recnológica como urna aseen- , 
sao de urna a , outra etapa da evolu~ao humana, mas como. urna 
domina~ao despótica que os priva de sua autonomía e só lhes per
n1 ite conhecer parcialmente a nova tecnología. 
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Esta observa~ao nos obriga a distinguir duas vías pelas quais 
operam os proce_ssos civilizatórios. A primeira, que designamos como 
acelerafáo evolutiva, corresponde a progressao de um povo de urna a 
outra etapa da evolu~ao sócio-cultural, coma preserva~io de sua auto
nomía étnica, cultural e política. A segunda, que chamamos atualizafiio 
OU incprporafiiO histórica, COlTesponde a conscri~ao de pOVOS estranhos-

. por centros exógenos de domin~io que os convertem em seus ''pro- · 
letariados externos'' destinados a produzir excedentes para a manuten- -
~ao dos padroes de vida do núcleo centrico. A atualiza~ao histórica 
importa, quase sempre, em certo grau de progresso porque coloca em 
conjun~ao povos atrasados e avan~ados, ensejando a moderniza~o 
reflexa dos primeiros. Mas representa, para os povos atrasados, prin
cipalmente espolia~ao e despotismo. Foi o que sucedeu com os grupos 
indígenas americanos bem como com os negros trasladados da Áftica 
para servirem de éscravos nas minas e planta~es das Américas. Uns 
e outros experimentaram urna atualiza~ao histórica que os incorporou 
a primeira civiliza~io de ambito mundial, servida por urna tecnología 
mais alta, mas da qual apenas participavam como carvao humano. 
Sua integra~ao no sistema nao se processou, por isto, come:> urna 
progressio da forma~ao , original (Tribos Pré-Agrícolas, como os 
Botocudos do Brasil, por exemplo; Aldeias Agrícolas Indiferenciadas; 
como os Tupinambá e Aruak, do Brasil, Estados Rurais Artesanais, 
como _os Chibcha da Colombia; lmpérios Teocráticos de Regadio, como 
os Aztecas e Incas) para etapas mais altas, como as forma~es 
Mercantis-Salvacionistas ou as Capitalistas-Mercantis. Ao contrário 
disto, a progressao se fez por sua conversao em dependencias externas 
de novos focos de civiliza~ao, como Colonias-Escravistas, nos casos 
citados; Colonias-Mercantis, como as do Extremo Oriente; e ColO
nias de Povoamento, como ·as · da América do Norte. Em lugar de 
urna acelera~ao evolutiva, os povos americanos experimentaram urna 
atualiza~ao histórica. Em conseqüencia, além de nao se configurarem 
como as novas forma~o~s emergentes, tampouco se conformaram com 
etapas pregressas das mesmas forma~es, defasadas em rela~ao a elas. 
Configuraram-se, isto sim, como contrapartes contemporaneas daque
las forma~oes, integradas, urnas e outras, em um sistema economico 
único, mas contrapartes subalte~nas tendentes a perpetuar-se nesta 
posi~ao. 

Os últimos cinco séculos dessa progressao nos interessam parti
cularmente porque no seu curso se constituíram os povos americanos 
modernos. Nosso pressuposto básico é de que, em termos causais seu 
processo de forma~ao pode ser compreendido como o efeito da transfi
g ura~ao ét.nica provocada por duas revolu~es tecnológicas e de di
versos processos civilizatórios que elas geraram. Primeiro, a Revolu~o 
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Mercantil, desencadeada entre o século XV e XVI a qual, ao dotar os 
povos ibéricos de urna nova tecnologia assentada principalmente na 
navega~ao oceanica e nas armas de fogo, lhes permitiu libertar-se 
da domina~ao islamica, transfigurar-se internamente e no mesmo 
impulso lan~ar-se a urna expansao em escala mundial. Nesse passo, 
se configuram como urna forma~o de novo tipo: os lmpérios Mercantis 
Salvacionistas cujas características gerais se assemelham menos as de 
qualquer forma~ao feudal ou capitalista européia que a forma~ao que 
mais os intluenciou, protagonizada pelos povos islamicos: os lmpérios 
Despóticos Salvacionistas. Essas semelhan~as se observam tanto na 
tecnologia que os ibérieos herdaram dos árabes, como em suas formas 
similares de organiza~ao social e g·overno. E também no élan missio
nário que a ambos dinamizou, nao obstante ter sido. em um caso, mu-
~ulmano e, no outro, cristao. · · 

Esses conquistadores-cruzados irromperam nos territórios ameri
canos para dominar e engajar suas popula~oes na primeira civiliza~ao 
agrário-mercantil de ambito mundial que registra a História. Desde 
entao, todos eles foram incorporados a um sistema economico fundado 
numa mesma tecnologia básica, estruturado segundo urna mesma or
dena~ao social, moldado de acordo com os mesmos padroes institu
cionais e compelidos a redefinir sua visao do mundo e conformar suas 
cria~oes artísticas a partir de urna mesma ttadi~ao e de um mesmo cor
po de canones. 

So mente os povos que viviam ou se refugiaram em áreas inaces
síveis conseguiram escapar a essa uniformiza~ao, marginalizando
se da nova civiliza~ao. Sem embargo, até para eles a preserva~ao 
da cultura original passou a depender menos de sua .vontade que da 
dinamica dos novos processos civilizatórios que, expandindo-se con
tinuamente, acabariam por alcan~-los onde q'uer que se refugiassem. 
Aqueles que encontraram em si for~as para resistir ao avassalamento, 
se viram isolados no corpo de sociedades nacionais, terminando por 
configurar-se como minorias étnicas obsoletas su.ieitas a toda sorte 
de opressao e discrimina~ao. 

Aqui se coloca a pergunta: como um punhado de homens con
seguiu dominar tao rápida e completamente popula~oes infinitamente 
mais numerosas? A questao é tanto mais espantosa qua~do se consi
dera que algumas delas - azteca, maya e inca - estavam estrutura
das em forma~oes economico-sociais de modelo muito semelhante 

. ao da antiga Mesopotania, Egito, Índia e China: os lmpérios Teocrá
ticos de Regadio. Esses impérios americanos contavam com urna po
pula~ao duas ou tres vezes maior que a da Espanha, eram mais ricos 
e mais organizados. Sem embargo, caíram prostrados frente a agres
sao ibérica. 
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. L?nge estamos de alcan~a.r . n.ma explica~ao convincente para 0 
vertlg1noso colapso das altas ctvihza~es americanas ante a invasao 
espan?ola. Contribuiu m~ito , seguramente, a contamina~ao dos povos 
conquistados coi:n enferm1?ades antes desconhecidas que, prontamen
te, O$ tornaram inermes diante do conquistador. Outros fatores como 
a , u~bra da solidar~edade interna, que tomaram vulneráveÍs aos. 
egipcios frente aos Hicksos, por exemplo, ou aos romanos diante dos 
"bárbaros"· dev~m ter rep~es:ntado, prov~velmente, .importante 
?ªP~l.. Um terceiro,. fat~r tera ,.sido o proveniente da desigualdade 
1ntnnseca do intercambio .economico que se estabelece entre povos 
defasados. na escala evolutiva. Na verdade, só quando contarmos com 
urna teona elaborada sobre urna base comparativa ·a i:espeito da 
nat.urez~ .dos processos civilizatórios poderemos responder de forma 
sat1sfator1a a estas perguntas. 

Ao longo de toda a América, espanhóis e portugueses estru
tur~d~s como . forma~oes . Mercantis-Salvacionistas, im·pl~ntaram 
Co/~nzas Escravzstas ~as q~ai~ conscreveram, primeiro, as popu~a~es 
~ocais par~ a produ~ao m1ne1ra e para cultivos tropicais destinados 
~ ex~ort~~? ~ue, dessa forma, experimentaram movirnent-0s de atua
hza~ao h1stonca~ Qua.ndo e onde a mao-de-obra escasseou, devido ao 
enorme ~espovoarnento provocado pelas enfermidades transmitidas 
pelos europeus a grupos humanos indenes e pelo desgaste do trabalho 
escravo, ela foi sendo substituída por escravos trazidos da África. Em 
ambos os ca~os, as popula~es escravizadas er~m exauridas no pro
c:sso prod~t1vo, do mesmo modo como, mais tarde, se gastarla car
vao ou pet~ol~o, porque eles erarn os combustíveis de urna economía 
baseada pnnc1palmente na energiai muscular humana. 

~inda no ~urso da mesma Revolu~ao Mercantil, desencadeia-se 
um seculo rnais tarde, um segundo processo civilizatório que ativa 
acelerativamente os ingleses, holandeses e franceses, configurando 
~ma nova .forma~ao, a Capitali~ta-Mercantil, que passa a expandir-se 
incorporattvamen~e sobre o ecumeno. Esta evolu~ao se torna possível 
tan~o por fatores internos, tais como as experiencias anteriores destas 
sociedades que, renovando sua ordena~o social, lhes permitern as
cender ~volutivarnente a urna nova etapa, quanto por fatores exter
nos, como.foi a cria~ao por parte .dos ibéricos de urna economia mer
cantil de b,ase mundial. que gerou urna fabulosa acumula~ao de rique
zas, atraves do saqueio e da explora~o de seus proletariados ex
ternos. 

As novas forma~oes Capitalistas Mercantis entram em conflito 
comas an!i~as -Merca~tis Salvacionistas- que se haviarn expandido 
P~las Amer1cas, pela Áfnca e Asia, disputando o exercício da hegemo
n1a sobre cada popula~ao, a firn de impor-lhes sua domina~ao e explora~ 
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~ao. lrnplantam-se, assim pelo mundo, Colonias Mercantis, como en
trepostos comerciais identicos aos ibéricos (exceto, talvez, .por um 
menor zelo missionário e intolerancia para com as culturas locais) 
nas áreas densamente pov:oadas; Colonias Escravistas de provimento 
de escravos, de minera~áo e de grandes planta~oes de produtos tro
picais, também essencialmente identicas as criadas por portugueses 
e espanhóis; e, mais tarde, Co/Onias de Povoamento, para as quais 
seriam trasladados contingentes europeus tomados excedentes em 
rela~áo a capacidade do sistema capitalista emergente para ocupá-
las e faze-las produzir. · 

Na trajetória desse segundo processo civilizatório, diversos po-
vos americanos se viram avassalados pelos rivais do conquistador 
ibéric~ que bu~cavam criar seus . próprios proletariados externos~ 
Estabelecem-se, entao, nas Antilhas e na América do Norte, novos 
núcleos coloniais, alguns dos quais alcan~aram grande prosperidade. 

Os impérios ibero-americanos, cujas matrizes se ·configuraram co
Jl.lO urna forma~ao mercantil-salvacionista, apesa.r das vantagens 
represe,ntadas pela extensao e riq~eza de suas áreas de domina~áo 
frente a nova forma~ao emergente, de caráter capitalista, come~am 
a obsolescer até que sua hegemonía se torna inviável. Isto só se darla, 

. no. curso de urna nova Revolu~o Tecnológica, a Revolu~ao Industrial, 
através dos processos civilizatórios que ela desencadearia. Esse novo 
ciclo civilizacional provoca urna transfigura~áo inte~a de alguns nú
cleos Capitalistas Mercantis - Inglaterra, Fran~a, Países Baixos -
que se configuram como forma~es Imperialistas Industriais e simul
t~n.e_am~n~e im~ulsio~am_ novas ondas de expansAo e transfigura~ao 
c1v1hzatona mu1to ma1s vigorosas que quaisquer das anteriores. Nes
se p.asso, o mundo extra-europeu experimenta, mais urna vez, um 
movime~to de incorpora~ao histórica que reordena seus modos de ser 
e d~ vi~e~, . segundo os interesses dos novos centros de poder. As 
na~o~s ibe~cas, tornadas ainda mais obsoletas por nao terem as
cendido autonomamente a nova civiliza~o; experimentam, também 
e las. apenas os efeitos reflexos do impulso modernizador. O peso 
conservador de sua configura~áo original como forma~áo Mercantil-Sal
vacio~ista . impede que se renove seu sistema produtivo, sua rígida 
estratifica~áo social e suá despótica estrutura de poder. . 

.A conseqüencia é a emancipa~o das colonias ibéricas que, nesse 
moviment~ se transferem da órbita ibérica a inglesa e se transfigurarrÍ 
de forma~es Coloniais, de diversos tipos, a urna condi~io geral de 
dependenciasNeocoloniais. A partir de entio, experimentamos modos. 
e. os ritmos ,de . tecnifica~o, renova~o social e .modemiza~io ideoló
g1c~ compatlveis cotn um processo de atualiza~áo histórica. Vale dizer, 
regido pela velha classe dominante gerada na colonia, cujas condi-
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~oes de prosperidade exigiam, essencialmente, o estabelecimento de 
vínculos mercantis - de intercambio desigualitário - com as novas 
metrópoles e a conscri~ao da popula~o ao trabalho nas empresas agrá
rias e urbanas. As primeiras, impóem a perpetua~áo do latifúndio 
como mecanismo de monopólio da terra cultivável e de compulsáo dos 
camponeses ao trabalho nas fazendas. As empresas urbanas experi
mentam um grau mais alto de modemiza~áo. que lhes permitiría 
utilizar formas de recrutamento da for~a de trabalho cada vez mais 
próximas ao assalariado. Em um e outro caso se geram tensües en
tre a minoria dominante e as classes subalternas e oprimidas. Estas 
explodem, muitas vezes, em convulsües sociais generalizadas, de 
escravos, de camponeses e de operários, as quais sao esmagadas em 
virtude da inviabilidade histórica de urna reordena~áo de caráter 
liberal-capitalista a partir de forma~es configurad~s originalmente 
como contrapartes coloniais escravistas de · impérios mercantis-sal-
· vacionistas. 

As fo ... ma~oes Imperialistas Industriais completam a unifica~ao 
da economía mundial iniciada no ciclo da expansáo mercantil-salvacio
nista. Para isso imp0em seu domípio as na~oes nao-industrializadas 
liberam antigas colonias da domina~o ibériCa ou otomana e as coloca~ 
so.b seu controle, "se~a como áreas de explora~ao neocolonial, seja 
criando novas Colonias Mercantis e de Povoamento, configuradas 
agora como dependencias externas de potencias imperialistas moder-
nas . 

A primeira rea~áo contra essa hegemonía mundial das na~es pre-
cocemente industrializadas (Inglaterra, Fran~a, Países Baixos e Es
tados Unidos) deu nascimento ao modelo tardío de desenvolvimento 
capitalista indus~rial, represen~ado pela Alemanha, pélo Japao e, mais 
tarde, pela Itália ·que~ no curso de sua emancipa~aó e expansáo, sub
mergiram o mundo em guerras sucessivas: Urna segunda ruptura. se 
concretiza em conjunturas de guerra· que, ;a~enuando . á domina~áo 
imperialista, permitiu as na~es escandinavas - e, mais tarde, ao 
Cana<;lá, a Austrália e a Nova Zelandia -, integrar-se na civiliza~áo 
industrial como forma~oes capitalistas autonomas. · . 

Ainda no curso da Revolu~ao Industrial, um novo processo civili
zatqrio gerado por movimentos de reordena~áo das bases da vida social 
faz surgir urna nova forma~áo:. a Socialista. Primeiro na Rússia. como 
Socialismo Revolucionário e, depois, em várias outras sociedades atra
sadas e submetidas a explora~áo neocolonial, que encontravam nesta 
forma intencional de reordena~ao da sociedad e o caminho do desenvol
vimento industrial autonomo. A seguir, o proce~so civilizatprio se des
dobra em duas vertentes. O Socialismo Evolutivo, de caráter menos 
intencional, que promete surgir, por um lado, em algumas .na~es 
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plenamente industrializadas, como as escandinavas, pela reordena~ao 
das bases do seu sistema produtivo, for~adas pela inviabilidade cres
cente do sistema capitalista clássico e, ·sobretudo, pelas lutas das ca
madas assalariadas por urna participa~ao maior na distribui~ao dos pro 
dutos do trabalho. E por outro lado, no Chile que tentou, sem exito, 
inaugurar urna segunda via, pluripartidária e democrática, ao socialis
mo. A segunda vertente do processo é representada pelo Nacionalismo 
Modernizador que conduz algumas sociedades dependentes a movi
mentos de ruptura com a constri~o oligárquica," através da reforma 
agrária, e de Iiberta~ao da dependencia externa, através de políticas 
económicas antiimperialistas. Exemplificam este modelo, a Turquia, de 
Mustafá Kemal, o Egito, de Nasser, a Argélia, de Ben Bela e H. 
Boumedienne, o México, de Cárdenas, a Bolívia, de Paz Estensoro com 
sua revolu~ao de 1952 e, mais recentemente, o Peru, de Velasco Al
varado. Desta forma, so~iedades atras.adas, procuram reabrir a orde
na~ao social para edificar estruturas mais inclusivas e mais capazes de 
riesenvolvimento pleno e autónomo, generalizável a toda a popula~ao . . · 
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3 

Evolu~ao dos Povos Americanos 

e OMO SE VE, os processos civilizatórios correspondem tanto 
a movimentos da transfigura~ interna de urna sociedade ativada 
por urna revolu~ao tecnológica, como a propaga~ao de seus efeitos 
sobre contextos sócio-culturais distintos, através da expansao colonial. 
No caso das etnias que se ativam e se expandem, o -processo civili
zatório é, como vimos, um movimento g~ acelera~ao ~volutiva mediante · 
o qual u111 .povo ascende de urna a outra etapa evolutiva, preservando a 
autonomia· no comando do seu destino . . No caso dos povos alcan~ados 
reflexamente por esses impulsos de expansao, o. processo civilizatório 
é um movimento de atualizafáo ou incorporafáo histórica que os coloca 
sob o domínio de um centro reitor fazendo-os transitar também de. urna 
a outra etapa evolutiva, mas com perda de sua autonomía e mediante 
sua conversa.o em proletariad~ externo de outros · povos. Vale dizer, 
como prov~dores de for~a de trabalho ou de produtores destinados a 
promover a prosperidade alheia. 

Em ambos os casos, . processos traumáticos de transfigura~ao 
étnica tem lugar. No primeiro caso, porém, operam mecanismos au
tocorretivos que compensam os fatores dissociativos, tev:gorando 

.. as respectivas sociedades, ao mesmo tempo em qu~ elas se trans-
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figuram. No segundo caso - de atualiza~ ou incorpora~ao histó
rica -é freqüente urna completa traumatiza~ao da sociedade avassala
da. Isto oc~rre quando há urna drástica decultura~ao da popula~ao, 
seja em seu próprio território, seja nas áreas para onde é trasladada, na 
condi~o de escrava. Ocorre algo semelhante nos casos de acultura~ao 
compulsória que nao deixa a alternativa. de eleger entre os elementos 
culturais estranhos que se oferecem e, menos ainda, de preservar for
mas proprias de ordena~ao soc~al e de distribui~ao dos produtos 
do trabalho. 

Como a incorpora~ao histórica é sempre exercida por um povo 
ativado por urna nova revolu~o tecnológica, o processo sup0e urna su
perioridade no que se refere a setores específicos da tecnologia e , 
em conseqüencia, estabelece rela~s economicas assimétricas e intrin
.secamente espoliativas ·entre dominador e dominado. A superioridade 
a que nos referimos se circunscreve muitas vezes a revolu~ao tecnoló
gica experimentada previamente e nao a cultura como totalidade. 
Entretanto, armada dos poderes provenientes da defasagem evolutiva, 
a cultura da sociedade em expansao tende a impor-se - salvo casos 
excepcionais - a sociedade dominada, jmpugnando suas tradi~s com 
novos corpos de valores e provocando urna verdadeira transfigura~ao 
cultural. 

O quadro 1 retrata as revolu~es tecnológicas, os correspondentes 
processos civilizatórios e as respectivas forma~es economico-sociais 
ilustrando, cada urna delas, como um exemplo americano, nos casos 
- majoritários - em que se tenha dado. Nesse quadro se pode obser
var a sucessao d~s revolu~oes tecnológicas que, partindo da Revolu~ao 
Agrícola vao até a Revolu~ao Termonuclear. E também as respect"ivas 
forma~es economico-sociais que vao desde as Aldeias Agrícolas Indi
ferenciadas até as Forma~s Socialistas. Se ·verifica, ainda, que 
estao representados na América os modelos básicos da evolu~ao 
humana. 

Entretanto, algutnas forma~es nao ocorreram aqui. Tais sao: 
as correspondentes aos Estados Rurais Artesanais de modelo Priva
tista, baseadas na prosperidade privada dos meios de produ~ao e no 
escravismo; as forma~oes surgidas pelo desencadeamento da Revolu
~o Metalúrgica que, difundindo o uso de instrumentos de ferro, per
mitiu a expansao de certos Estados Rurais Artesanais sobre vastas 
áreas florestais de clima temperado, dos quais, alguns amadureceram 
como· lmpérios Mercantis Escravistas, como foi o caso da expansao 
grega e romana 

Estao ausentes, por igual, as expans0es de Hordas · Pastoris 
Nomades, e, em conseqüencia disso, as popula~oes americanas dei
xaram de experimentar seu grande poder dinamiZador. Com efeito, 
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. QUADRO 1-Ef APAS DA EVOLUC(O SOCIO-CULTURAL 

Revolup)es Tecnol6gicas e 
Processos Civilizat6rios 

1. Revol~o Agrícola 

Expansio Pastoril 

2. Revolu~o Urbana 

. Expansio F.scravista 

Segunda Expansio 
Pastoril 

3. Revolu~o do Regadio 

4. Revolu~o Metalúrgica 

S. Revolu~o Pastoril 

6: Revolu~o Mercantil 

Expansio Colonialista 

Expansio Capitalista 

7. Revolu~o Industrial 

Expansió Neocolonial 

Expansio Socialista 

8. Revolu~o Termonu
clear 

Aldeias Agrícolas In
difeiendadas 

Hordas Pastoris NO
mades 

FSados Rurais Artesa
nais Coletivistas 

~dos Rurais Artesa
nais Privatistas · 

Cbefias Pastoris NO
mades 

lmpérios Teocráticos 
deRegadio · 

lmpérios Mercantis F.s
cravistas 

lmpérios Despóticos 
Salvacionistas 

lmpérios MereantiS 
Salvacionistas 

ColOnias F.scravistas 

ColOnias Mercantis 

Capitalismo Mercantil 

ColOnias de Povoa
mento 

Imperialismo Industrial 

Dependencias Neoco
loniais 

Socialismo Revolucio
nário 

Nacionalismo Moder
niza&. 

Sociálismo Evolutivo 

Sociedades Futuras 

Tupinambd 
(S. XVI) 

Gllllikurús 
(S. XVUI) 

Moclaica(S. m 
Chibclui (S. XIV) 

Fenicios 
(S. XXa.C.) 

Bid.sos 
(S. XVIll a.C.) 

Hunos (S. M 
Azteca (S. XV) 
Maya (S. XID) 
lnai (S. XV) 

Grecia (S. V a.C. 
Roma(s.m 

Islá(S. VD) 
Otomano (S. XV> 
Porlugol e Esponlra 

(S. XVI) 

Bmsil (S. XVI) 
Cuba(S. XVIB) 
GVÜUUl(S.XX) 

lnglamni (S. XVII) 
Holanda (S. XVII) 
Nova lngla"ten'rl 

(S. XVID) 

Inglaterra (S. XIX) 
USA (S.XX) 

Brasil (S. XX) 
Veneiuela (S. XX) 

Cuba(1960) 

México (1940) 
Bolivia (1952) 
Peru(1970) 

Chile (19'11/ 1973) 
······ ······ 
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esse tipo de expansao ativou diversos povos pastoris nomades e os 
lanc;ou sobre altas civiliza~es, como o exemplificam os "povos de 
areia" do conte~o da civiliza~o egípcia, a qual avassalaram várias 
vezes; os "bárbaros" que destruíram o lmpério Romano e os tártaro
mongóis que repetidas vezes invadiram e feudalizaram a Índia e a 
China. Em todos estes casos, destruíram altas civilizacoes e as sub
mergiram em regressoes feudais. 

Faltou ainda, nas Américas, a Revoluc;ao Pastoril que, a _partir 
do século VI, ativou diversos povos oomades islamizados, lanc;ando
os sobre áreas feudalizadas mas, já agora, com a capacidade de ativá
las e reaglutiná-las em urna nova formac;ao: os hnpérios Despóticos 
Salv acionistas. 

Todas as demais revolu~es· tecnológicas e os modelos gerais 
de processos civilizatórios estao presentes nas Américas, bem como as 
forma~es economico-sociais a eles correspondentes. Existe, entretan
to, urna diferenc;a básica entre a progressao anterior a 1500 e a pos
terior. A primeira deu lugar a diversas linhas independentes de de
senvolvimento que levou muitos povos a experimentar de forma auto
noma os mesmos movimentos fundamentais de acelerac;ao evolutiva 
e a desencadear sobre outros povos movimentos sem·elhantes de 
incorporac;ao histórica. Esta reiterac;ao das mesmas etapas evolutivas 
em todqs os continentes demonstra o carátet universal do processo 
evolutivo fundado no caráter reiterativo das inovac;oes correspondentes 
as primeiras revoluc;oes tecnológicas que tiveram lugar nos diversos 
continentes, produzindo em todas as partes os mesmos efeitos, tanto 
nas áreas centricas como nas periféricas. A progressao posterior a_ 
1500 foi, ao contrário, unitária, difundindo-se a todo o ecúmeno a partir 
dos primeiros. focos, principalmente através de movimentos retle
]COS de atualizac;ao histórica. Desde entao, a evoluc;ao humana e a histó
ria universal comec;aram a marchar sobre os mesmos trilhos, inte
grando todos os povos nos mesmos processos civilizatórios e incor
porando-os a um único sistema economico de ambito universal. 

A Europa, ativada pela Revolu~o Mercantil (século XVIII), fez 
amadurecer, por acelerac;ao evolutiva, alguns núcleos civilizadores que 
se expandiram sob a forma de movimentos de incorporac;ao ou de atua
lizac;ao histórica sobre o mundo, estancando o tlorescimento de outras 
civitiza~es. Os povos americanos, bem como os africanos e asiáticos, 
avassalados e em grande parte exterminados nesse movimento, viram 
interrompida sua própria criatividade e foram colonizados e convertidos 
em proletariados externos ·de potencias européias, no curso de um 
processo civilizatório único que já entao abarca va o mundo inteiro. 
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Movimentos de incorpora~o histórica ocorreram também no 
período pré-colonibiano, através da dinamizac;ao de núcleos ativados 
por revoluc;ües tecnológicas que se expandiram sobre seus contextos 
configurando grandes impérios regionais como o Inca e o Azteca. 
Entretanto, ao contrário dos processos regidos pelas potencias euro
péias, que paralisaram drasticamente as linhas evolutivas anteriores 
para impulsionar um único processo 1ntegrativo de ambito mundial, 
aqueles movimentos permitiram o desenvolvimento de diferentes 
estilos evolutivos. 

O processo de transfigura~o étnica que teve lugar a partir de 
entao, foi também muito mais violento e continuado nas Américas que 
em outras áreas. As sociedades africanas, por exemplo, embora 
dizimadas para prover milhoes de escravos dispersos por todo·o mundo, 
puderam preservar para as que permaneceram na África urna relativa 
autonomia étnica, enquanto que todas as populac;oes indígenas ameri
canas que sofreram o impacto da expansao européia se viram trauma
tizadas e transfiguradas .. 

O impacto europeu sobre as altas civilizac;oes orientais foi também 
menos violento. Assim é que, os chineses, os indianos e depois os 
egípcios, turcos e indochineses puderam conservar, _em boa medida, 
sua autonomia cultural e o quadro de sua civilizac;ao resistindo a urna 

.... europeizac;ao completa. Entretanto, as altas civiliza~es americanas 
foram destruídas, a tal ponto, que seus descendentes atuais, apesar 
de contidos em seu próprio universo lingüístico-cultural, nao puderam 
conservar a memória do passado. Em conseqüencia, sao muito diferen
tes do que foram originalmente e sua única alternativa é prosseguir 
no processo de europeizac;ao, já agora dentro dos novos quadros étnicos 
nacionais. Isto nao significa que tendam a ser absorvidos e incor
porados como parte indiferenciada das novas etnias nacionais. Pro
vavelmente suas características peculiares, que operam hoje como urna 
carapac;a defensiva contra o completo avassalamento, os continue mar
cando no futuro como minorias étnicas, tal como ocorre comos vascos 
e tantos outros povos. 

Dentro dos esquemas evolutivos clássicos, o Brasil do passado 
e do presente poderia ser classificado tanto como formac;ao escravista, 
quanto feudal ou capitalista e a Península Ibérica do sécul~ de des
coberta, como feudal, como capitalista ou até escravista. Alguns 
estudiosos procuraram sair desta dificuldade criando categorías 
híbridas para conciliar o caráter escravista da conscri~ao da mao-de
obra com o caráter capitalista-mercantil da economia de exportac;ao 
e ·com certos conteúdos feudais de algumas instituic;oes. Era impos
sível, ·porém, explicar, no caso da Península Ibérica, o fenomeno de 
urna "forma!;aO feudal" que se organiza como um poder fortemente 
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centralizado a ponto de integrar sua propria sociedade e lan~-la 
sobre o mundo como um novo chihad salvacionista e de expandir-se 
com urna energia conquistadora e colonizadora sem precedentes na 
hist~ria. E .ta?1bém o fenomeno de urna forma~ capitalista incapaz 
de 1ndustriahzar-se que, depois de algumas fa~anhas, submerge 
no atraso com respeito aos holandeses, ingleses e franceses, acabando 
por converter-se em forma~s neocoloniais, ao se desencadearem os 
processos civilizatórios gerados pela Revoki~o Industrial. 

De acordo com o esquema conceitual aqui proposto, o Brasil 
surge como forma~áo Colonial-Escravista subordinada a um Jmpério 
Mercantil-Salvacionista. Os dois eram comp<>nentes interativos e com
plementares do mesmo sist.ema global que privilegiava o pólo domi
nador, estruturado por acelera~o evolutiva, e explorava o pólo de
pendente, surgido de um movimento de atualiza~áo histórica. Mais 
tarde, com a eclosáo da Revolu~ Industrial, agrava-se a obsolescencia 
de Portugal que, nao chegando a estruturar-se nem mesmo como 
~orm~o C~pitalista-Merca~til, se · arcaíza e se toma igualmente 
mcapaz de mtegrar-se autonomamente na nova civiliza~io. Criam
se, ass_im, condi~s para que o Brasil emerja da condi~io Colonial
EscraV1sta. Entretanto, como a ruptura se dá através de um movimeno 
de atualin~ histórica, o Brasil só ·consegue desvincular-se do con
texto anterior para converter-se noma forma~o Neoco/onia/ inserida . ' 
~ sistema de domina~io Capitalista-Industrial em sua etapa imperia-
lista como um dos proletariados externos de seus núcleos centricos. 
Este segundo malogro se explica principalmente pelo efeito constriti
vo da estrutura social implantada através do colonialismo escravista 
promovido por urna rnetropole mercantil-salv~cionista e pelo caráter 
consular de sua classe dominante, cuja verdadeira .fun~ao era interme
diar a explora~ao de seus povos. 

No curso dos dois processos civilizatórlos, a popula~io brasileira 
experimenta muitos progressos reflexos no plano técnico e outras 
ta~tas. inov~s no plano organizacional e no ideológico. Com 0 
pnme1ro, _gerad.,? _pela ~evolu~ Mercantil, conhece a metalurgia, 
a naveg~o ocearuca, o sistema de fazendas bem como o escravismo a 
religiio católica, etc. Com o segundo, movido pela Revolu~áo Ind~s
trial, passa a utilizar ferrovias, ·navios a vapor, telégrafo, telefone 
ene~gia elétrica, veículos com motores-a-explosao, etc., combinado~ 
~m trabalho assalariado, elei~s e novas ideol~gias. Mas só expe
nmenta prbgr~ssos reais na medida em que as conquistas técnicas 
podiam co~tt¿bu~r para que exercesse. melhor suas fun~oes comple
me~tares: pnme1~0, de feitoria produtora de a~úcar e de ouro, depois 
de ~re~ neocolon1al de produ~o de algodao, café e outros generos 
trop1ca1s de exporta~ao. Nos dois ca~s, esses progressos reflexos 
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permitem conscrever sua popula~ para o trabalho e a viabilizar 
sua integra~o em sistemas mundiais de intercambio economico. ~as 
perpetuam seu povo na cqndi~o de "proletariado externo" que nao 
existia para si, mas para outrem, condenado a só alcan~s um tipo de 
prosperidade que, embora prodigiosa em certas épocas, jamais era 
generalizável ao grosso da popula~o. 

O grande dilema brasileiro de nossos días está na nova o~o 
que deye exercer entre a via da atualiza~ histórica ou a da acelera~ao 
evolutiva, ·no imbito de urna nova revolu~o tecnológica em curso, a 
Termonuclear. A primeira, que é a alternativa propugnada pela classe 
dominante, consiste na industrializa~o recolonizadora e na nióderni
za~ao retlexa regida pelas grandes corpora~es multinacionais. Re
presenta, agora, o exercício do papel de consumidor de transistores, 
computadores, aparelhos eletronicos, radar, etc., que perpetuarla sua 
condi~o neocolonial e sua subordina~o aos interesses economicos 
do sistema implantado na América-do Norte. ·Esta nova atualiza~o 
con solidaria, simultaneamente, a velha estrutura de poder, em seus 

. conteúdos patronais e patriciais e congelarla a estratifica~o social 
vigente com os privilégios que ela propicia a classe dominante. A 
segunda, correspondente a acelera~o evolutiva, é o caminho da indus
tri,aliza~o autonoma, da real~o das potencialidades ecooomicas 
do país através da explora~o intensiva dos recursos nacionais e da 

· mobiliza~o e integra~io na vida nacional das enormes reservas dis
poníveis de mao-de-obra. Sua ad~o requer, porém, urna mudan~a 
revolucionária prévia da estrutura de poder, que retire as alavancas 
de decisáo das mios das classes dominantes que fracassaram, se
cularmente, em assegurar progi:esso g~neralizável a toda a popul~io 
e em implantar um regime democrático, já que seu proprio projeto 
classista de prosperidade é incompatível com urna amplia~o •das 
b.ases sociais do sistema capaz de permitir a participa~ao de todo um 
povo na riqueza que cría .com seu.trabalho e no exercício do poder. 
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-

Configura<;oes 
· Histórico-Culturais 

''É preciso estudar de novo a hist6ria, 
pesquisar em detalhe todas as condifóes 

de vida das diversas formafóes sociais 
antes de se pór a derivar delas as 

idéias políticas que /hes correspon,dem. '' 
F. Engels 



o ESTUDO PJlECEDENTE das. forma~es economico-soctats 
ajuda a compreender o desenvolvimento das sociedades modernas na 
medida em que permite situá-las no quadro geral da evolu~io humana. 
O conhecimento resultante é, sem embargo, genérico e pouco nos diz 
das causas dos desempenhos tao desiguais dos diversos povos ameri
canos, enquadrados dentro daquelas categorias. Assim é que, sem 
prejuízo da utilidade em si e da aplicabilidade aos povos americanos 
das tipologías concernentes ao processo evolutivo, carecemos de um 
esquema conceitual complementar que, operando com unia escala· 
comparativa mais restrita, de sentido as generaliza~s alcan~adas na 
análise anterior. 

Com efeito, detrás das uniformidades retratadas pelas ~ategorias 
evolutivas, subsistem diferen~as, algumas delas altamente significati
vas, porque explicam, em parte, as trajetórias diferencíais de desenvol
vimento que experimentaram ·os povos americanos. Cumpre, pois, 
determinar estas características diferenciais e indagar qual o seu 
valor explicativo em um novo esfor~o por compreerider as sociedades 
americanas. Por exemplo: como se explicam os níveis de progresso dos 
americanos do Norte que se convert~ram ern um dos centros reitores da 
nova civiliza~io? E, inversamente, o fracaso dos americanos do Sul, 
um século mais velhos que os do Norte como empresa colonialista, 
enormemente mais prósperos que aqueles no período colonial e quenio 
só se viram postergados, porque apenas se modemizaram reflexa
mente, senao que continuam submergidos na dependencia e no sub
desenvolvimento? . 

Os conceitos de acelera~ao evolutiva e de incorpora~ao ou atualiza-
~o histórica indicam as vias conducentes a esses desempenhos con
trastantes. Mas nao explicam suas causa.S. Urna compreensio mais 
cabal exige aprofundar o nível de análise e de compara~io sistemática, 
buscando outros fatores causais e outros condicionantes de caráter 
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complementar. Tais fatores podem ser talvez menos relevantes ou 
menos discerníveis nas análises de largos períodos de tempo, , como 
sao as evolutivas , mas sao nao apenas visíveis senao também mais 
explicativos no plano histórico. É o que faremos a seguir, explorando 
as p0tencialidades explicativas de outro enfoque: o estudo das configu
ra~oes histórico-culturais 4 que pode ser definido, preliminarmente, 
como um método de análise comparativa dos processos de forma~ao 
e transfigurac;ao das etnias n·acionais. 

Antes de discutir essas configura~es, cumpre destacar o ambito 
de aplicabilidade e de validez desse conceito. No que concerne a apli
cabilidade, ele se refere essencialmente as· sociedades nacionais, c.or
responderido para elas o mesmo que os estudos de aculturac;ao para as 
sociedades . tribais. Nosso estudo concreto, porém, se restringe as 
configura~es extra-européias que surgiram por efeito dos processos 
civilizatórios posteriores a Re.voluc;ao Mercantil~ Os povos europeus, 
como protagonistas ativos daqueles processos entram também obvia
mente, em nosso campo de indaga~o. Sobretudo aqueles que ~tuaram 
como núcleos propulsores dos referidos-processos, como os ibéricos dos 
séculos XVII e XVIII. Nosso interesse, porém, se concentra nos povos 
extra-europeus e entre estes, específicamente, os americanos. 

No plano da validez da classifica~o queremos assinalar que ela 
tipifica situac;oes resultantes da expansao européia posterior a lSOO· 
que lan~ou as bases da primeira civiliza~o de ambito mundial. Isto 
significa que processos civilizatórios similares, embora de ambito 
meramente regional, foram desencadeados por revoluc;oes tecnológicas 
anteriores que geraram também, ademais de formac;oes economico
sociais, configura~oes histórico-culturais correspondentes as modalida
des gerais de sociedades e culturas qt1e eles produziram. ~m cada caso, 
os povos atingidos pelas distintas ondas de expansao e conquista se 
viram reduzidos, no plano sócio-economico, a proletariados externos de 
seus dominadores; e no plano étnico-cultural experimentaram altera
~es mais ou menos profundas resultantes da conjunc;ao conflitiva 
entre seu patrimonio de tradi~es culturais e o dos dominadores. O 
importante a assinalar é que as etnias e as nacionalidades surgem e se 
transfiguram dentro da corrente de expansao de povos impulsionados 
por processos civilizatórios. · 

Pouco se sabe, lamentavelmente, tanto sobre os processos civiliza
tórios como sobre os mecanismos de transfigura~ao étnica, seja porque, 
por um lado, os estudiosos marxistas, focalizando preferentemente os 

4. Este tema é estudado extensamente em nosso livro: A s Américas e a CiviUzafáO 
- Processo de forma~ao e causas do desenvolvimento desigual dos povos amcr.canns 
(1970) . 
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conflitos de classe nunca se ocuparam dos conflitos interétnicos ou 
das lutas de liberta~ao, seja, por outro lado, porque os dentistas 
sociais também descuidaram <lestes temas. Assim é que a atenc;ao dos 
antropólogos e sociólogos esteve sempre voltada para os aspectos 
menos relevantes e explicativos <lestes problemas. 5 Disso resultou 
.que o único tratamento científico do tema que contou com materiais 
fidedignos foi, até agora, o ensaio historiográfico, de alcance limitado. 
Nao há dúvida, porém, de qúe só o estudo monográfico e a análise com
parativa dos grandes movimentos de expansao e transfigurac;ao de 
povos que deram lugarªº nascimento dos povos romanicos, dos isla
micos, dos germanos, dos arábicos, dos dravídicos, dos sínicos, etc., 
permitirla formular urna teoria geral da transfigura~ao étnica. 

Semelhante teoría <leve ser elaborada em um plano de · abstrac;ao 
menos amplo que o dos esqaemas evolutivos, porém mais abrangente 
que o dos estudos históricos propriamente ditos, a fim de que possa res
ponder com precisao a indaga~óes sobre: como os povos se configuram 
e se transfiguram; as resistencias das identifica~oes étnicas aos di'" 
ferentes fatore~· de conformac;ao; as correla~oes entre ra~as, línguas e 
culturas como componentes de quadros étnicos; e, finalmente, a intera
~o ~ntre as lutas de classe dentro de estratifica~oes sociais concretas 
e as lutas de emancipa~ao nacional de entidades étnicas contra sua 
domina~o e avassalamento. 

Quando falamos de configura~es histórico-culturais nos estamos 
referindo a amplas categorías de povos, nao a entidades elementares 
como as etnias. Estas sao definíveis como comunidades humanas de 
composi~o racial variável que falam urna Iíngua comum e se unificam 
com base na co-participa~ao em um conjunto de tradi~oes que lhe 
conferem entidade cultural e urna vigorosa no~ao de sua própria 
singularidade. Cada etnia é, pois, um povo que ve a si mesmo como 
um ente singular frente aos demais e que aspira ao autocomando de 
seu destino, desígnio comumente alcan~ado pelo domínio de um 

· território pertencente a urna entidade política, que é o estado nacio
~al. Este, impondo sua hegemonia a todos os membros da sociedade, 
vorque opera sobre urna base territorial e nao meramente étnica ou de 
parentela, se capacita para absorver outras popula~es que caem sob 
seµ controle , em unidades cívicas, as na~es, mais inclusivas que as · 
etnias. 

Acima das etnias, mas num plano ainda inferior as configura~oes 
histórico-culturais, encontramos urna outra entidade mais inclusiva 
que chamamos macroetnia. Estas últimas, embora menos integrad~s 

5. Este é o caso da maioria dos estados de acultura~ao. Ver R. Redfield e outros 
(1936); R. Beals (1951, 1953), Barnet e outros (1954); Mintz (1954); Adams (1956); S. W. 
~guirre Beltrán (1957); Osear Lewis (1963); R. Stavenhagen (1963, 1965). 
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que as etnias (brasileiros e portugueses, por exemplo) contam com 
diversos elementos de coesao que as unificam: primeiro, o proveniente 
da domina~o política; segundo, a uniformidade cultural oriunda de seu 
núcleo metropolitano; terceiro, urna auto-identifica9ao mais ou menos 
exclusi\>'a. Estes fatores permitem a vastas popula9oes de diferentes 
etnias, vivendo em .extensas áreas, se verem a si próprias como enti
dades singulares, como é o caso dos povos bizantinos, dos britanicos, 
dos hispanic:os, dos lusitanos. 

. No mesmo plano, mas nunr nível ainda mais genérico, encontra
mos urna outra esfera muito mais ampla que as macroetnias, cor
respondente as grandes tradi~es civilizatórias. Em certo sentido, elas 
constituem urna categoría cultural-ideológica da mesma natureza que a 
macroetnia, .mas nao derivando do poder modelador de um processo 
civilizatório ou da for9a de compulsao política de um império, nao 
chegam a constituir entidades concretas identificáveis com certos con
juntos de ¡jopula9oes. Mais do que entidades em si, etas constituem 
correntes ~ulturais. Sao, em essencia, o que subsiste de um processo ci
vilizatório depois que este cumpre e esgota seu ciclo de expansao, 
provendo ideais já inviáveis, mas dignificados pela tradi9ao e dignifi
cadores para os que procuram realizá-los. Exemplificam estas correntes 
civilizatórias, a tradi9ao grega, tal como era percebida pelos romanos; 
·a tradi~o romana, tal como foi ressuscitada pelos islamicos e, mais tar
de, pelos europeus renascentistas. Ou ainda, a tradi~ao européia
ocidental, subsistente na forma de urna alegoría da heran9a · grega, 
romana e renascentista, percebida como urna linha ·contínua de criati
vidade que confere aos ex-bárbaros anglo-saxoes, germanos, galos, 
etc., ancestrais dignificadores e é utilizada como instrumento ideológico 
de subjuga9ao de outros povos. A chamada tradi9ao ocidental européia 
e crista é urna entidade do mesmo tipo. 

Dentro desta escala, as configurafYies hist6rico-cult!'rais sao 
entidades mais inclusivas que as etnias ou as macroetnias porque 
englobam estas últimas . . sao .• porém, menos consistentes porque nao 
estao armadas de nenhuma for9a de compulsa.o e tampouco ·sao ser
vidas pelas lealdades de urna auto-identifica9ao ativa, como, naqueles 
casos. sao, entretanto, entidades mais concretas que as tradi9oes 
civilizatórias porque se referem a conjuntos de sociedades conceitual
mente unificáveis por suas características comuns. Estas provem 
tanto da persistencia de qualidades comuns anteriores a transfigur~
~o. que marcam a singularidade de certas categorías (heran9a cultural 
indígena, por exemplo), como de efeitos derivados dos mesmos pro
cessos civilizatórios que, fazendo-as experimentar vicissitudes iden
ticas, as uniformizam (economías agro-exportadoras. por exemplo). 
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, Os atributos utilizáveis na constru~o das configura96es devem, 
porem, ser mais gerais que as singularidades de tipo cultural que 
diferenciamos povos para que elas nao se confundam com as etnias 
e as macroetnias. Dentro desta perspectiva, o que res~alta nao é a iden
tifica~o étnica (brasileiros ou peruanos) ou macroétnica (lusitanos ou 
britanicos) mas sima condi9ao de grupos de povos que, embora experi
mentando as mesmas compulsóes civilizatórias, resultaram diferencia
dos. A questao crucial que se coloca aqui é saber se estas categorías 
permitirao contribuir a elabora~o da teoría requerida para explicar 
nossa realidade no que ·ele escapa das explica9oes fundadas em outros 
esquemas conceituais. . 

·. A teoría de que necessitamos deve dar resposta a múltiplas per
guntas que nos fazemos sobre a especificidade do processo de forma980 
dos povos americanos. Por e'xemplo, no plano ecónomico, sobre. as 
causas dos desempenhos desiguais dos povos americanos que condu
ziram alguns deles a altos níveis de desenvolvimento e levaram outros 
a afundar-se no subdesetivolvimento. Ou, no plano cultural, sobre as 
causas da espantosa uniformidade dos povos americanos que ressalta 
quando eles sao comparados com os de qualquer outro continente. 
Com efeito, o Brasil, a América Hispanica e tambérn a América do · 
Norte exibem, ao longo de seus vastos territórios e em toda a magni- · 
tude de sua popula9ao, urna uniformidade lingüística e cultural que nao 
se encontra em nenhuma outra área da Terra. Por que? Corno é que 
um mesmo processo formativo, atuando embora através de diferentes 
atores e apesar de resultar em povos tao diferenciados uns· dos outros 
permite a cada um deles alcan~ar esse grau de homogeneiza~ao, 
apesar de plasmado a partir de entidades étnicas as· mais díspares? 
A expJica~o para estas duas ordens de questoes e para muitas outras 
reside, provavelmente, em qualidade do p~prio ·processo de forma~áo 
dos povos, razao pela qual escapam as análises histórica, social, cultu
ral e economica de tipo tradicional. A explora~ao do · valor explicativo 
desta perspectiva de análise é que justifica o estudo das configura9fies 
histórico-culturais. 

A tipología das configura9(>es histórico-culturais se funda em duas 
premissas referentes aos fatores de uniformiza9ao e os de diferencia~o 
sócio-cultural. Com respeito as uniformidades já assinalamos que os 
povos do ~undo moderno chegaram a ser o que sao hoje em virtude 
do impacto que sofreram da expansao, inicialmente mercantil, depois 
industrial, de certos povos europeus. Estes, experimentando pioneira
mente algunias etapas de evolu~o sócio-cultural humana; se fizeram 
núcleos difusores da primeira civiliza~o de base mundial e, como tal, 
centros reitores da transforma~o das sociedades humanas. Neste 
processo, os europeos exerceram, por duas vias, um papel uniformi-
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zador. Primeiro porque, como agentes de renova~ao cultural, difundi
ram urna mesma grande tradi~o sobre amplas áreas. Segundo porque, 
como portadores de novas tecnologias essencialmente identicas, 
implantaram um sistema economico de .base mundial, impondo-se aos 
povos extra-europeus e incorporando a todos eles em sua esfera de do
mina~o como áreas de espolia~o ou de coloniza~ao. 

O principal fator de dif erencia~ao sócio-cultural decorre do fato 
de que os povos extra-europeus ou as matrizes de que surgiram eram 
originalmente distintos uns dos outros no plano racial, social e cul
tural. Embora -se miscigenassem profusamente uns com os outros 
e comos europeus, esses povos conservaram, em cada área, certos atri
butos peculiares que configuraram as novas etnias segundo perfis 
mais ou menos homogeneos. Aquetas for9as uniformizadoras e estes 
fatores de diferencia~ao, comb~naildo-se por sua vez de diferentes mo
dos, é que geraram as quatro grandes configura9oes extra-européias 
do mundo moderno. 

Num estudo anterior, destinado a análise do process~ de forma~ao 
dos povos americanos e das causas do se~ desenvolvime~to desigual 
(1970) ~istinguimos quatro configura~es. Tais sao: 

· - _ Os Povos-Testemunho, integrados pelos represent~ntes 

modernos de antigas civiliza~es como a chinesa, a mu9ulmana, ou 
a azteca e a incaica com as quais a Europa se chocou em sua expansao. 

- Os Povos-Novos, oriundos da conjun~ao, decultura~ao e cal
deamento de matrizes étnicas muitos díspares como a indígena, a 
africana e a ~uropéia. 

- ·os Povos-Transplantados.t resultantes tde movimentos migra
tórios que trasladaram para o ultramar grandes contingentes europeus, 
os quais conservaram suas características étnicas originais ou só as 
alteraram superficialmente. · · 

- OsPovos-Emergerites, correspondentes as na~oes que surgem 
agora na África e na Ásia, no curso de movimentos de descoloniza~ao, 
ascendendo de um nível tribal ou da condi9ao de meras feitorias 
coloniais a de sociedades nacionais aspirantes a autonomía . . 

Nesta tipología o Brasil se situa entre os Povos-Novos, ao lado dos 
vertezuelanos e colombianos, dos antilhanos, dos chilenos e páraguaios. 
Como tal, distingue-se, enquanto modelo de configura~ao histórico
cultural, tanto dos Povos-Testemunho representados nas Américas 
pelos mexicanos e guatemaltecos, pelos peruanos, bolivianos e equa
torianos, quanto dos Povos-Transplantados que compreendem os norte
americanos e canadenses, os argentinos e uruguaios. Nas Américas 
nao se registra a categoria de Pavos-Emergentes, provavelmente 
porque o processo. de europeiza~o de suas popula~es foi muito mais 
prolongado e compulsório e também porque os poucos povos indíge-
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nas que sobreviveram para assumir esta confi,gura9ao amadureceram 
"precocemente" dentro de urna conjuntura mundial que ~ao lhes 
oferecia condi9oes de se auto-afirmarem como novas nacionalidades. 
Os Araucanos do Chile e da Argentina constituem o principal exemplo. 

Cumpre observar que nem todos os povos classificados nesta . 
categoría representam tipos puros. Muitos deles experimentaram 
intrus6es que sobrevivem até hoje, dando colorido especial a algunias 
áreas. Este é o caso do Sul dos Estados Unidos que se estruturou, 
.originalmente, como urna configura~o de Povo-Novo. Aliás, grande 
. parte dos problemas com que se defrontam os norte-americanos, como 
o da integra9ao racial, decorrem daquela intrusao até hoje irredutível 
e inassimilada. O Sul do Brasil, por sua vez, diferencia-se do restante 
do país como urna intrusao de tipo Transplantado, constituída pela 
imigra~o maci9a de europeus e que deu lugar a um modo diferenciado 
de participa~áo na vida nacional. A Argentina e o Uruguai representam 
um caso singular de sociedades configuradas originalmente co~o 
Povos-Novos, mas que foram transfigurados depois em Povos-Trans
plantados. Tal ocorreu em virtude do vulto do movimento i~igratório 
que experimentaram, o, qual, operando como um processo de sucessao 
ecológica suplantou os gaúchos e ladinos originais - mais semelhan
tes aos paraguaios atuais e aos antigos paulistas do que aos río~ 
platenses modernos _.: dando lugar ao surgimento de povos de perfil 
europel;l. Estas. intrusoes e transfigura~es nao invalidam a classifica• 
<;ao dos povos exrra-europeus segundo a tipología proposta. Antes 
a confirmam como um esquema conceitual adequado para retratar 
as características étnico-nacionais básicas de · Povo-Novo,. no caso do 
Brasil; e dePovos-Transplantados, no caso da América do Norte, da Ar-
gentina e do Uruguai. . 

, A principal alternativa a tipologia das configura9oes histórico
culturais é representada pelas tentativas de classifica~ao dos povos 
americanos combase em fatores raciais, climáticos, religiosos ou lin
güísticos, notoriamente pouco explicativos e suscetíveis das utiliza~oes 
mais preconceituosas. As categorias propostas sao mais instrumentais 
no plano classificatório e O.escritivo e mais fecundas no plano expli
cativo, para a compreensao das semelham;as e diferen9as entre os 
povos americanos porque em seus termos torna-se possível tanto com
parar os povos americanos - aproximando ou distinguindo uns dos 
outros - como situá-los no contexto mundial. Acresce, ainda, que ela 
permite avaliar objetivamente o papel dos próprios diferenciadores 
raciais, climáticos, religiosos, etc., sem recair em posi~oes determinis
tas que privilegiam um fator em prejuízo dos demais porque, ao exa
miná-los dentro das totalidades em que todos eles interagem, estabe
lece os limites da capacidade causa! de cada um deles. 
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Os Povos-Transplantados 

Q s · Povos-Transplantados nao representam mais do que urna 
transposi~o para amplos espa~os exteriores de popula~oes européias 
que ali conservaram e expandiram as características de suas matrizes, 
só experimentando processos de renova~ao correspondentes aos 

. sofridos, mais tarde, pela Europa. Como tal, estes povos tiveram maior 
· facilidade ·de dominar a tecnologia avan~ada em que se assentava a 
nova. civiliza~ao. E puderam ·estruturar-se em comunidades essencial
mente identicas as suas pátrias de origem,, institucionalizando a vida 
social e política segundo padrees europeus modernos. Os enormes con
tingentes de imigrantes que eles receberam, sendo predominante
mente europeus, foram chamados a experimentar urna integra~ao 
meramente assimilativa, muito menos dramática do que os processos 
de decultura~ao e acultura~ao que viveram os demais povos ameri
canos. 

Nestas circunstancias , os Povos-Transplantados cresceram como 
réplicas das sociedades européias, plasmando paisagens semelhantes, 
compondo um quadro racial mais homogeneamente caucasóide, culti
vando as mesmas cren~as , sustentando os mesmos valores e tendo as 
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mesmas aspira~óes de educa~o e de .consumo. As características bá
sicas desta configura~ao sao, por isto mesmo, seu perfil europeµ, 
sua homogéneidade étnica, sua "modemidade" com respeito ao desen
volvimento europeo e o caráter mais "democrático" das comunidades 
políticas que criaram. Outros atributos dos Povos-Transplantados 
decorrem de seu próprio caráter de movimentos de auto-coloni:r.a~o., 
empreendidos pelas metrópoles, antes como forma de dar saída a seus 
excedentes populacionais, do que como empresas coloniais lucrativas. 
Isso é que explica a própria pobreza dessas colonias de povoamento, 
nos seus primeiros anos de implanta~o nos novos mundos, em compa
ra~ao com as colonías-escravistas e as colonias-mercantis. Explica 
também o caráter mais igualitário dessas sociedades que, embora es
tratificadas em classes, nao apresentavam tao grandes contrastes de 
riqueza e de pobreza ou de senhorialidade e subalternidade. Embora 
a maior parte de sua populacao tenha saído da Europa na con~ de 
indebentured servants (com a obrigaQio de dar quatro a sei& anos 

_. de trabalho.servil a quem lhe pagara a passagem), todos tiveram opor
tunidade de integrar.rse, depois, na vida social da nova ~munidade 
como trabalhadores livres e como cidadios com certos direitos reconhe
cidos. Grande número daqueles ex-servos se fizeram granjeiros, donos 
de sua propria terra, no curso do processo de coloniza~o do Oeste, 
constituindo, assim, umá vasta camada de trabalhadores autOnomos. 
Eles é que assegurariam a sociedade nacional nascente .condi~s de 
estabilidade para enfrentar sem maiores traumas o processo de _urba
niza~o e de industrializa~io. 

Estas características permitiram aos Poyos-Transplantados surgir 
e crescer como povos para si e náo como "proletariados externos" 
e proceder a sua própria emancipacao para int~grar-se autonomameñte 
na éiviliza~o industrial quando esta, gerada por urna revolu~o tecnp
lógica, mais urna vez, transfigurarla as sociedades humanas. Todas 
estas características explicam, em parte, as diferen~ de desenvolvi
mento dos povos americanos e o avan~o logrado pelos Povos-Transplan
tados. 

No caso dos Povos-Transplantados das Américas ressalta, porém, 
a diversidade de grau· de desenvolvimento entre os do Norte (estadu
nidenses e canadenses) e os do Sul (argentinos.e uruguaios). Estas sio 
explicáveis, em grande parte, pelas peculiaridades destes últimos, 
como produto de urna transfiguracao posterior de sua configura~o 
original de Povos-Novos, com a reten~o de alguns dos atributos ori
ginais. Assim é que se viram convertidos em Povos-Transplantados, 
no plano étnico, mas mantiveram algumas características de ordenacao 
institucional anterior, no plano social, como a estrutura agrária fundada 
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no latifúndio. Esta, nao permitindo ao imigrante fazer-se gran1e1ro, 
provocou sua urbaniza~ao precoce, impedindo a forma~ao de . uina 
classe média rural que assegurasse urna alta produtividade para com
petir nos mercados internacionais e para servir de base a sustenta<;ao 
de um regime político de maior participa~o popular. ~m lugat disto, 
perpetuou•se urna estrutura agrária monopolista e um regime político 
oligárquico-patricial. 

As explica9oes correntes das diferen<;as de desenvolvimento dos 
povos americános conferem grande importancia ao fato de todas as so
ciedades avan~adas se situarem em zonas temperadas e atribuem seu 
desenvolvimento maior ao fator climático. É mais verossímil, ent~e-

. tanto, que a elei9ao de áreas climáticas semelhantes a européia decor
resse do condicionamento dessas popula~es a climas frígidos, com 
esta~es bem diferenciadas. Ne5tte caso, o clima nao operaria como 

· fator causal do desenvolvimento. Efetivamente, o europeu se sente 
mais a vontade nas regioes de climas temperados e fríos, tal como a 
gente· condicionada aos trópicos· se ajusta melhor a estes. A atribui9ao 
de um papel causal ao clima só é aceitável nos limites em que a tecno
logía européia (principalmente suas plantas cultivadas) se aplicava 
melhor a tais ambientes, náo exigindo adapta~oes seletivas, como no 
caso de sua traslada~ao aos trópicos, nem desafiando a cria~ao de urna 
nova tecnologia que respondesse as vantagens que as regioes tropicais 
oferecem. Só a introje9ao de urna visao eurocentrica explica a aceita-
9ao tranqüila das explica9oes das diferen9as de desenvolvimento fun
dadas na inviabilidade do trabalho nos trópicos. A verdade é que as 
zonas cálidas, onde surgiu o próprio homem e nas quais ele encontra 
condi~es mais condizentes com suas carencias biológicas, sao muito 
mais satisfatórias para a vida humana do que os climas frígidos, onde 
lhe é exigida a cria~ao de ambientes artificiais para garantir a sobrevi
vencia e onde toda a na tu reza é menos vi9osa e menos fecunda. 

Outro fator invocado freqüentemente como explicativo das dife
ren9as de desenvolvimento é o religioso, formulado em termos de urna 
capacidade maior de prog~esso dos protestantes que dos católicos e do 
paralelismo entre o espírito do capitalismo e o protestantismo em sua 
fei9áo calvinista. A própria tipología das configura~oes histórico
culturais, incluindo numa mesma categoría os povos transplantados 
do Norte (protestantes) e ~o Sur (católicos) contesta em parte esta ex
plica~o. Ela também é negada pelo fato de que muitos povos europeus 
de forma9ao católica alcan9aram altos níveis de desenvolvimento. O 
paralelismo weberiano (Max Weber, 1948), sobretudo nas suas formas 
mais vulgares de apresenta<;ao, confunde o efeito derivado como fator 
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causal. Cons~qüentemente inverte seus papéis ao tomar a redefini9ao 
ideológico-religiosa das sociedades que ascenderam ao capitalismo co
mo a geratriz do processo. O próprio Max Weber di~cute o tema com 
maior sutileza, falando de urna concomitancia e nao de urna determi
na9ao. 

O fundamental, porém, é que elementos correlatos <leste paralelo 
sao mais explicr ivos. Talé a preocupa~o dos protestantes coma alfa
betiza~o de todos os crentes para tornar posível a leitura da Bíblia, 
como supremo ato de fé. Efetivamente, nenhuma sociedade moderna 
alcan90u o desenvolvimento sem generalizar a educa~ao primária a 
toda a popula9ao e 1 nas áreas protestantes, este requisito foi cumprido 
de forma mais completa que nas áreas católicas, em virtude da referida 
motiva~o religiosa. Em 1850, a América do Norte havia alfabetizado 
RO o/o de sua popula~ao branca, quando a Fran<;a só contava com 64, 7% 
ae alfabetizados, a Rússia com 6% e a América Latina, provavelmente, 
com igual percentagem. Obviamente, urna popula~ao maci~amente al
fabetizada se encontra em melhores condi~es de integrar-se na civili
za~ao industrial - cujos procedimentos produtivos e de controle 
exigem um mínimo de educa910 formal -, do que urna popula<;ao 
cujo saber se difunde por tradi~o oral. 

Operou também como .co-fator de atraso das áreas c.atólicas, o 
caráter de religiao de cruzados do catolicismo ibérico; impregnada 
de um fervor salvacionista semelhante ao do Isla. e difundida a ferro e 
fogo como religiao oficial. Menos por suas diferen~as de doutrina 
(trata-se afinal de dois ramos sectários de urna mesma tradi~ao religio
sa) do que por este caráter de cruzada que incandescia de fervor sagra
do o ímpeto conquistador das na~es ibéricas, é que o catolicismo pode 
ter contribuído para sedimentar o atraso. Nesse sentido, comprometeu 
a Igreja com a coloniza<;ao, ·como for~a auxiliar do bra~o secular, 
ao .mesmo tempo em que oficializa va sua intolerancia em face dos 
infléis e dos incrédulos. Todavía, nao se pode atribuir a intolerancia re
ligiosa dos católicos um papel causal, porque os queima~ores de 
hereges atuarain também nas áreas protestantes. Só que ali se genera
liza como um fanatismo comunitário, ao passo que nas na~oes cató
licas se institucionaliza, com a lnquisi~o. É de assinalar, ainda, que a 
lgreja Católica por algumas de suas corpora~es, como a Jesuít~ca, foi 
a principal for<;a de oposi<;áo a crueza. daª~ªº colonizadora, buscando 
regulamentar e restringir a conscri~ao da mao-de-obra indígen~, en
volvendo-se, por este motivo, em freqüentes conflitos com as classes 
dominantes das colonias. 

De certa forma, porém, existe um paralelo entre catolicismo e 
atraso. Se expressa no gosto pela opulencia e pelo esplendor do culto 
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que deve realizar-se em templos m~jestosos. Com efeito, nao há 
cornpara~o possível entre o custo social das catedrais e mosteiros ca
tólicos da América Latina e a singeleza das igrejas de tábuas dos pro
testantes. Estas, além de onerar menos a popula~o, liberando recursos 
para invel'SOes produtivas, serviam, freqüentemente, de escota, sus
tentando um esfor~ de edu~o oposto ao espírito elitista dos educa-
dores católicos do Sul. · 
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Os Povos-Testemunho 

Q S POVOS-TESTEMUNHO sao os representantes contempora
neos de altas civÍliza~oes avassaladas, saqueadas e traumatizadas pela 
expansao européia. Apresentam dois perfis distintos referentes aos 
graus de decultura~ao que experimentaram. O primeiro deles é re
presentado pelos povos americanos que crescem sobre as ruínas 
das civiliza~oes Azteca, Maya e Incaica, os quais, tendo avan~ado 
em demasia no processo de espanholiza~o, se veem obrigados a 
prosseguir nesse caminho. o segundo, por povos como os islamicos, 
chineses, japoneses, indochineses, indianos, coreanos e outros que, 
nao obstante a europeiza~o que sofreram, puderam reter seus perfis 
étnicos originais e hoje buscam integrar-se na civil~ao industrial, 
purificando-se das suas impregna~s ideológicas mais alienantes. 
A tecnología industrial e suas concomitantes sociais e institucionais 
perdem, para eles, o caráter "ocidental" para serem incorporados 
a suas culturas como produtos do desenvolvimento humano gerados 
no esfor~o por explorar os recursos da natureza (como a energia do 
carvao ou do petróleo) - que dizem respeito as potencialidades do 
mundo físico e nao a virtualidades de qualquer tradi~ao cultural. 
Esta tecnología só se impregnou ideologicamente de conteúdos da 
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"civiliza~ao ocidental e crista" porque, desenvolvida originariamente 
pelos europeus, parecia corresponder a sua cultura. Na verdade, a na
vega~ao oceanica, as armas de fogo e, mais tarde, as várias formas 
de energía mecanica, se nao tivessem surgido na Europa, surgiriam 
fatalmente em outra parte, tomando as na~óes que as dominassem 
potencias dominadoras também no campo economico, político e militar 
e, ero conseqüencia, doutrinadoras no plano ideológico. 

Os Povos .. Testemunho das Américas, mais do que· sociedades 
atrasadas, devem ser tidos como povos espoliados. Na verdade, sua 
condi~ao presente só se explica pela violencia do processo espoliativo 
e traumatizador a que foram submetidos. Possuindo imensas riquezas 
acumuladas que representavam o resultado de séculos de trabalho 
de seus povos, viram-nas saqueadas pelo colonizador. Contando com 
popula~óes muito mais numerosas que as de Espanha, viram-nas 
dizimadas e seus sobreviventes conscritos, durante séculos, a um sis
tema colonial-escravista. Havendo alcan~ado um nível de altas civiliza
~óes autonomas fundadas na agricultura do regadío se viram conver
tidas em reservas de recursos e de mao-de-obra postas a servi~o 
de vontades alheias. Sendo regidas originariamente por urna aristocra
cia autonoma, servida por corpos de eruditos e por amplos estratos 
de técnicos altamente qualificados, viram-nos dizimados e degradados; 
sua classe dirigente, deliberadamente erradicada, é substituída 
por urna autocracia estrangeira, e seus sábios e técnicos~ liquidados, 
ou escravizados. 

Sob essas condi~óes de hecatombe, os Povos-Testemunho das 
Américas se reduziram, após um século de coloniza~ao, a um vigés
simo do seu montante original. Para esta depopula~ao espantosa se 
conjugaram vários fatores: a contamina~ao por enfermidades européias 
desconhecidas antes, que provocou enorme mortandade; o rigor do 
regime de trabalho a que foram submetidos, que consumiu milhóes de 
pessoas como o combustível do processo produtivo; e, finalmente, 
a liquida~ao de sua economia de subsistencia, baseada numa agricul
tura de regadío altamente desenvolvida, que generalizou a fome. 
Por todas estas formas de dizima~o e conscri~ao é que aquetas altas 
civiliza~óes foram transformadas em proletariados externos, organiza
dos como for~a de trabalho destinada a produzir metais preciosos e 
mercadonas exportáveis. 

Só muito lentamente, os sobreviventes daquelas sociedades 
avassaladas come~aram a refazer-se, reconstituindo seu montante 
populacional e retomando sua criatividade cultural traumatizada. 
Renascia, porém, na forma de protocélulas étnicas, de caráter espú
rio, que se esfor~avam por conciliar duas heran~as culturais contra
postas. Eram embrióes étnicos hJbridos, por metade europeus (no 
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tocante a estrutura social, as institui~óes religiosas e a algumas téc
nicas novas) e por metade indígenas (no referente as técnicas de pro
vimento da subsistencia, as cren~as e estilos artísticos). Nesses em
brioes étnicos é que se foram integrando os indígenas desgarrados de 
suas matrizes, os mesti~os descendentes do cruzamento do inva
sor coma mulher índia e os europeus chegados mais tarde. Ressurgia, 
assim, como urna etnia distinta, tanto da hispanica quanto da au
tóctone. Mas ressurgia espúria porque conduzindo em si parcelas das 
duas tradi~óes em conflito e desafiada a fundí-las numa síntese sig
nificativa para toda a popula~ao. 

Nestas circunstancias, as novas sociedades nacionais só podiam 
emergir como resultado de um enorme esfor~o de ériatividade cultural 
e de auto-afirma~ao, retendo da tradi~ao hispanica o que se tornara 
sua própria substancia, redefinindo e integrando na cultura nova todos 
os valores originais suscetíveis de sobreviver e de operar como for~a in
tegrativa. 

Quando sobrevém a independencia, no curso de um novo proces
so civilizatório que tornafa obsoleto o sistema colonial ibérico, as 
novas na9oes se institucionalizam como um projeto próptio da classe 
dominante nativa gerada e deformada no regime anterior, constituída 
pelo patronato e pelo patriciado. O primeiro, formado pela oligarquia 
dos proprietários das minas e das fazendas e pelo patronato parasitá
rio, dedicado a usura e aos negócios de importa~ao e exporta~ao, exigiu 
a perpetua~ao das bases institucionais de sua domina~ao de classe. 
Estas eram a propriedade latifundiária e a conscri~ao da for~a de tra
balho, bem como a vincula~ao mercantil ao sistema economico mundial. 
O segundo, integrado pelo patriciado dos políticos profissionais, mi
litares, clero e burocracia viu na Independencia a oportunidade de 
herdar as regalias dos antigos agentes do poder colonial no exer
cício de cargos públicos e de proporcionar-se o consumo dos bens 
industriais modernos. 

Esta era a nova classe dominante com a qual as nacionalidades 
nascentes tiveram de enfrentar o desafio crucial de edificar sociedades 
nacionais autónomas. Quase todos esses desafíos eram superiores 
as suas for9as , inconciliáveis com seus compromissos e interesses 
e opostos as suas aspira9óes. Tais eram, essencialmente, as tarefas 
de converter o sistema tecnológico produtivo, destinado a operar como 
L&m enclave colonial, em sua economia nacional autonoma; o desafio 
de renovar a ordena~ao social de modo a criar urna estrutura de poder 
que eliminasse os sistemas arcaicos de conscri9ao da for~a de trabalho, 
permitindo integrar toda a popula~o na sociedade nacional como pro
d utores e consumidores e como cidadaos participantes da vida pública. 
E. finalmente. a tarefa de erradicar da cultura os conteúdos mats 
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alienantes, fixados durante a domina~o colonial como formas de 
justifica~ao do domínio europeu. . 

O primeiro desafio foi descuidado porque a velha classe dominan
te patronal só pretendeu escapar ao colonialismo ibérico decadente 
para integrar-se no sistema ecooomico regido pelos centros imperia
listas-industriais, habilitando-se _a conduzir, mais lucrativamente, suas 
empresas de produ~ao de artigos exportáveis e seus negócios de 
importa~ao e exporta~ao. O segundo desafio foi igualmente desa
tendido porque, perpetuando o latifúndio monocultor, se p0de manter 
urna ordena~ao social que, mesmo superada a escravidao, apenas 
disfar~ava os sistemas tradicionais de conscri~ao de mao-de-obra. 
Criava-se, assim, um regime institucional incompatível com a edifica
~ªº de na~oes autonomas e incapaz de estruturar pov?s que pudessem 
comandar seu próprio destino e enfrentar a rapactdade ·das novas 
potencias. O terceiro desafio, concernente ~ desaliena~ao ideológ~ca, 
nao poderia ser obviamente atendido em sociedades que permanec1am 
oligárquicas e nas quais a estreita camada dominante de origem 
européia necesitava dos antigos corpos de doutrina~ao para justificar 
seu domínio e para compelir o povo a resigna~ao com a pobreza e o 
atraso em que vivía. 

Em todos os Povos-Testemunho, a estratifica~ao social se constrói 
como urna estrutura tripartida, antes de castas do que de classes. 
Na cúpula se situa a camada branca - ou ''branca por autodefini~ao" 
- integrada pelo patronato e pelo patriciado. Abaixo vem o estrato 
popular considerado mesti~o (embora o fosse menos que a camada 
alta, no plano racial), integrado a sociedade nacional como ladinos, 
porque de fala espanhola e especializados nas tarefas de intermedia
~ªº entre a classe dominante e as classes subalternas e oprimidas. 
Estas últimas sao formadas pelas massas culturalmente marginaliza
das, sobretodo rurais que, em sua maioria, só falam línguas indígenas 
e conservam grande parte dos costumes oriundos da cultura ancestral. 
Nao obstante, pouco tem de comum como indigenato das altas civili
za~0es de regadío porque, no curso do processo de coloniza~o, con
verteram-se num subproletariado-conscrito ao sistema produtivo como 
sua for~a de trabalho, mas que nao chegara a incorporar-se aos modos 
de vida dos estratos superiores. 

Tal era a estrutura social básica do México, da Guatemala e dos 
países do Altiplano Andino: Equador, Peru e Bolívia. O México a rom
peu, parcialmente, através de urna revolu~ao social que, empreeen
dendo a reforma agrária, integrou grandes massas indígenas a eco
nomía nacional, reduziu o poder da oligarquía e refez o ethos nacional 
a ponto de assumir urna auto-imagem dignificadora de sua ascenden
cia indígena pré-colombiana. A Bolívia avan~a e retrocede numa re-
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volu~o que tenta alcan~ar bases institu,cionais para empreender 
urna renova~ao equivalente. O Peru, depois de seculos de aliena~ao 
apenas come~a a assumir - nao só nominalmente mas nos fatos -
sua própria imagem de Povo-Testemunho, com orgulho de sua ances
tralidade incaica, através de urna revolu~ao social que vai proscrevendo 
a velha estrutura de poder para abrir aos peruanos perspectivas de 
auto-edifica~ao como um povo que existe para si mesmo, dentro de urna 
democracia de participa~ao plena. · 

Nas outras áreas de implanta~ao dos Povos-Testemunho, a evi
dente incapacidade da classe dominante tradicional para romper com o 
subdesenvolvimento, e a postura rebelde das massas populares dao 
lugar, ou bem a ditaduras despóticas, como na Guatemala, que mantero 
a velha ordem através da violencia e da repressao, ou bem a regimes 
militares ambíguos, como no Equador, que assumem o poder em nome 
da necessidade de reformas estruturais preteridas mas nao ousam 
levá-las a prática. 

O desempenho relativamente medíocre desses Povos-Testemunho 
das Américas - nenhum dos quais logrou integrar .. se na civiliza~o 
moderna como na~ao plenamente desenvolvida-indica, de um lado, as 
dificuldades com que se defrontam em seu processo de reconstitui~ao , 
como povos e, do outro, as limitadas potencialidades dos modelos 
nacionalistas-modernizadores de revolu~o social que experimentaram 
até agora. 
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Os Povos-Novos e os Povos-Emergentes 

Q S PO VOS-NO VOS, dentre os quais se inclui o Brasil, origina
ram-se da conjun~ao de matrizes étnicas diferenciadas como o colo
nizador ibérico, indígenas de nível tribal e escravos africanos, imposta 
por empreendimentos coloniais-escravistas, seguida da decultura~ao 
destas matrizes, do caldeamento racial de seus contingentes e de sua 
acultura~ao no corpo de novas etnias. Sua característica distintiva é a de 
species-novae ~o plano étnico, já nao indígena, nem africana, nem 
européia, mas inteiramente distinta de todas elas. Ao contrário dos 
Povos-Transplantados que conservam o perfil europeu e dos Povos
Testemunho das Américas que conduzem dentro de si as duas tradi
~óes originais sem conseguir fundí-las, os Povos-Novos concluíram 
sua auto-edifica~ao étnica, no sentido de que nao estao presos a qual
quer tradi~ao do passado. Sao povos em disponibilidade, urna vez que, 
tendo sido desatrelados de suas matrizes, estao abertos ao novo, 
como gente que só tem futuro como futuro do hornero. 

Mais ainda que os povos das outras configura~oes, os Povos
Novos sao o produto da expansao colonial européia que juntou, por atos 
de vontade, as matrizes que os formaram, embora só pretendesse criar 
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empresas produtoras de artigos exportáveis para seus mercados e gera
doras de lucros empresariais. Esta intencionalidade de seu processo 
formativo distingue também os Povos-Novos como sociedades, em 
certa medida, instituídas; que surgiram como "certidoes de nas
cimento", como a carta de Pero Vaz Caminha e suas equivalentes, 
que eram também títulos de posse da nova terra; que tiveram suas 
primeiras cidades fundadas por ordens expressas ·e continuam· criando
as artificialmente; que foram sempre reguladas em sua vida economica, 
social, política, religiosa.e espiritual pela vontade estatal, representada 
por burocracias coloniais e continuam regidas por patriciados civis e 
militares, confiantes em que, pela outorga de leis e decretos paternalís
ticos, possam resolver todos os problemas dentro da velha ordem insti
tucional . . 

Os primeiros instrumentos de implanta~ao dos Povos-Novos 
foram as feitorias de escambo que trocavam com os índios bugigangas 
por produtos da terra. As institui~oes reguladoras fundamentais 
surgiram depois com a fazenda e a escravidao. A primeira forne~ 
ceu o modelo organizacional de empresa que permitiu viabiliZár 
economicamente a coloniza9ao, atrelando os mundos do além-mar aos 
111ercados europeus. A segunda forneceu o mecanismo de conscri~ao 
da for~a de trabalho que permitiría reunir e desgastar milhoes de ho
n1ens, convertidos, também aqui, no principal combustível das em
presas produtoras de ouro e prata, de a~úcar, de algodao, de café, 
de cacau e de muitos outros generos tropiciais. 

As fazendas e as minas escravocratas, pondo em presen~a os euro
peus, como senhores, e os africanos e índios, como escravos, criaram 
condi~óes para o advento maci~o de mesti~os gerados por europeus 
e índias, e de mulatos, gerados por europeus e negras, fazendo surgir, 
simultaneamente, um estrato sócio~racial intermédio, igualmente 

.. distanciado das matrizes originais. Este operaria como um novo agente 
de caldeamento racial e de entrecruzamento cultural para produzir 
novos mesti~os e a todos incorporar na etnia nascente. 

Os Povos-Novos se configura·ram segundo padróes distintos, 
conforme fossem ou nao estruturados como economias de plantafiio 
e, em conseqüencia, contassem ou nao com contingentes negros, e 
conforme se originassem ou nao a partir de protocélulas étnicas, plas
madas antes da expansao do sistema de fazendas. 

No caso do Brasil, da Colombia, da Venezuela e de algumas das 
-Antilhas, o negro nao só esteve presente mas foi chamado a inte
grar-se em comunidades preexistentes já capazes de preencher re
quisitos míninios de sociabilidade antes de sua chegada. O negro 
saía, assim, do desenraizamento de sua própria tradi~ao - através 
da 9ecultura~ao - para aculturar-se num corpo de compreensoes 
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co-participadas, de técnicas bem definidas de_ provimento da subsis·
tencia, de crenc;as e de valores de urna etnia embrionária. Ali onde, 
ao contrário, faltaram essas protocélulas étnicas, o escravo se encon
trou só <liante do capataz e do senhor. Nao podendo entender-se 
com seus companheiros, tomados de outras tribos, teve de apelar ao 
mais fundo de sua humanidade para conservar-se humano, na condic;ao 
de besta de trabalho a que fora reduzido. Nestas circunstancias, ao 
ser deculturado, só aprendia a falar boc;almente a língua do amo e a 
produzir, segundo técnicas inteiramente novas para ele, exibindo, 
por isso, urna infantilidade que parecia corresponder ao seu · primiti
vismo, mas que só exprimia as terríveis condi~oes em que vivia, como 
carvao humano das lavouras e das minas. Este foi o caso do Sul dos Es
tados Unidos, das Antilhas inglesas, holandesas e francesas. 

Ali onde a grande lavoura nao se implantou - como no caso do 
Chile e do Paraguai - nao se contou, por isto mesmo, como negro e 
{l influencia indígena pode prevalecer por mais tempo. O europeu 
tcve entao de indianizar-se mais ainda e as popula~oes neo-americanas 
resultantes do cruzamento se constituíram predominantemente de 
mcstic;os índio-europeus falando freqüentemente - como os para
guaios - as línguas aborígenes e conservando muitos dos costumes 
originais, embora atuassem como os principais agentes da erradica~ao 
do gentío tribal. 

Na formac;ao racial e na configurac;ao cultural destas variantes dos 
Povos-Novos, cada contingente contribuiu em propon;oes distintas. O 
indígena contribuiu, principalmente , na qualidade de matriz genética 
e: de agen~e cµltural que transmitia sua experiencia milenar de adapta
~ªº ecológica as terras recém-conquistadas. O negro, também como 
matriz genética, mas principalmente na qualidade de for~a de trabalho 
geradora da maior parte dos bens produzidos e da riqueza que se 
<1cun1ulou e se exportou e, ainda, como agente da europeiza~ao, 
que assegurou as áreas onde predomina va urna completa hegemonia 
lingüística e cultural européia. O branco teve o papel de promotor da 
fac;anha colonizadora, de reprodutor capaz de multiplicar-se prodigio
san1ente; de implantador das institui~es ordenadoras da vi.da social; 
e . sobretudo, de agente da expansao cultural que criou nas Américas 
vastíssimas réplicas de suas pátrias de origem, lingüística e cultural
mente n1uito mais homogeneas que elas próprias. 

O quarto bloco de povos extra-europeus do mundo moderno é 
constituído pelos Puvos-Emergentes. Integram-no as popula~oes afri
canas que ascendem em nossos dias da condi~ao tribal a nacional. 
Na Ásia se encontram também algumas configura~oes de Povos· 
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En1erge11tes que cumprem neste momento esse transito. Isto se dá 
principalmente na área socialista, onde urna política de maior respeito 
as nacionalidades permite e estimula sua gesta~ao. . 

Essa categoria nao comparece na América, apesar do avultado 
número de popula~oes tribais que ao tempo da conquista contavam 
com centenas de milhares e até milhao de habitantes. Este fato, mais 
que qualquer outro, é demonstrativo da violencia do domínio, tanto 
colonial - prolongado por mais de tres séculos - como nacional, a 
que se viram submetidos os povos tribais americanos. Alguns deles 
foram rapidamente exterminados; os demais, subjugados e consumidos 
no trabalho escravo, se extinguiram como etnias e como substratos 
de novas nacionalidades. Entretanto, seus equivalentes africanos e 
asiáticos, a despeito das duríssimas formas de compulsao que sobre 
eles se exerceram e do terrível impacto sofrido, emergem hoje a vida 
nacional. 6 

Os Povos-Novos das Américas - e entre eles o Brasil _:. de
monstram, em seu atraso relativo, o que resulta de processos formati
vos institucionalizados pelo sistema de fazendasepelaescravidaodentro 
de movimentos de coloniza~ao que se exercem sobre popula~oes de 
nível tribal. Seus desempenhos evolutivos, tanto no curso da civi
lizac;ao agrário-mercantil como na urbano-industrial, foram e sao 
niedíocre~ e contraditórios. Criaram, ontem como hoje, empresas 
prodigiosamente prósperas mas de prosperidade nao generalizável 
a popula~ao, nem capazes de permitir um crescimento economico 
acelerado porque transferem ao exterior a maior parte dos frutos do tra
balho nacional. Como tal, geraram urna estratifica~ao social encabe~a
da por urna classe dominante consular porque dependente de interes
ses exógenos, e retrógrada porque oposta a qualquer transforma~ao 
profunda na estrutura sócio-econ&mica. E classes oprimidas, ontem 
afundadas na penúria como escré\vos e hoje marginalizadas da for~a 
de trabalho regular. Entre estas classes prevalece · urna oposic;ao tao 
profunda quanto a seus interesses fundamentais, que se torna inviável 
qualquer institucionalidade democrática. Nestas condi~oes, nem chega 
a constituir-se um povo como categoria política correspondente a to
talidade da popula~ao e capaz de influir em seu próprio destino, e 
toda ordena~ao sócio-política é despótica ou virtualmente insurgente. 

6. Na segunda metade do século passado se levantou na América o único grupo 
indígena aparentemente capaz, por sua importancia numérica e por seus ethos, de 
afirmar-se como Povo·Emergente; as tribos araucanas e as araucanizadas dos pampas 
e dos vales andinos. Acossados por argentinos e chilenos, esses índios foram finalmente 
dizimados; seus sobreviventes, os Mapuche chilenos, confinados em reservas, sofreram 
uma decadencia muito acentuada, da qual ascenderio, provavelmente, como um .modo 
variante de ser chileno. 
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. 
Configura~ao e Desenvolvimento 

' 

, J RES CONTRASTES flagrantes opóem os Povos-Transp/antado.s 
as duas outras configuraQóes de povos extra-europeus das Américas: 
Os .Povos-Testemunho e os Povos-Novos. Primeiro, a disparidade 
de seus nfveis de desenvolvimento; os primeiros, integrados na civiliza
~ªº industrial. os últimos, imersos numa condiQao de atraso social 
~ de d.e~~de~cia neocolonial. Segundo. o caráter distinto das rela~oes 
mtar-rac1a1s vigentes em cada configura~o; regidas pela discrimina~ao 
e pela segregaQao mais brutais, no_ caso dos Povos-Transplantados 
do Norte e por urna atitude mais flexível de estímulo a miscigenaQaO 
e de preconceito racial menos agressivos, nos dois outros casos. 
-~e rceiro, pelos diferentes graus de integraQao e participaQao da respec
tiva populaQao na sociedade e na cultura nacional: cumprida quase 
totaln1ente pelos Povos-Transplantados, mas inconclusa nos demais. 

Vejamos inicialmente em que medida estes descompassos sao 
pa_ssíveis ~e explicaQao em termos das configuraQoes histórico-cultu
ra1s que vimos estudando. Entre os Povos-Transplantados, embora 
se encontrem certas camadas marginalizadas. como os negros e mu
latos e os núcleos latino-americanos dos Estados Unidos, elas sao 
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francamente minoritárias. Nas demais configura~oes, entretanto, as 
camadas marginalizadas sao francamente majoritárias. Vale dizer, 
nessas sociedades, freqüentemente, o contingente principal da popu
la~ao nao foi incorporado a cultura moderna e a maioria da for~a de 
trabalho está excluída dos setores modernizados da economia e de 
amplas esferas da vida nacional. Este é o caso das camadas designadas 
como "indígenas" nos Povos-Testemunho, marginalizadas cultural
mente da vida nacional. É o caso, também, dos imensos contingen
tes de marginalizados sociais, presentes nos Povos-Novos, como 
aqueles que, nao estando incorporados ao sistema produtivo moder
no, nao chegam a ser assalariados regulares, pouco produzem para 
o mercado e quase nada consomem. Ademais, estao excluídos da 
naQao porque nao participam da vida política, urna vez que, como 
analfabetos, nao sao eleitores e, mesmo quando alfabetizados e elei
tores, estao de tal modo submetidos ao despotismo patronal que nao 
alcan~am ser cidadaos de urna pátria. Estas massas marginalizadas 
sao de extra~ao principalmente indígena, nos Povos-Testemunho, 
e de origem predominantemente africana, nos Povos-Novos. 

Como entidade cívica, o "povo" na configura~ao Povos-Trans
plantados é constituído por quase toda a populaQao. Nas demais con
figuraQ<>es, onde mesmo a condi<;ao de trabalhador livre, de eleitor e de 
cidadao é um privilégio, o povo-na~ao é constituído por urna minoría 
diferenciada e oposta ao povo-massa. Estas diferen~as se explicam, 
em parte, pelos obstáculos opostos a ascensao social das classes subal
ternas. Nos Povos-Testemunho eias tiveram que ascender da condi
~o de etnias avassaladas, submetidas as formas mais despóticas· de 
dominaQao. NosJ'ovos-Novos foram chamadas a al~ar-se das formas 
mais opressivas de escravidao a condi~o de trabalhadores livres. 

Os principais empecilhos a sua ascensao foram: a ausencia de 
um segmento social intermédio e autonomo com o qual pudessem 
aliar-se na luta pela reordena~ao da sociedade; seu próprio condicio
namento ao regime servil que, comprimindo ao extremo seus níveis 
de aspira~ao e de consumo, fez com que desenvolvessem urna conduta 
passiva, orientada principalmente para poupar sua energia ao máximo. 
E, finalmente, a reduQao de seus horizontes intelectuais a urna compre
ensao grosseira da realidade que, da resigna~ao coma ordem vigente 
como urna ordem sagrada, saltava a insurrei~ao messianica inspirada 
em miragens de paraísos perdidos em um passado mítico em que nao 
havia escravos nem senhores. 

O fator fundamental do atraso residía, porém, nos imperativos 
da domina~o colonial-escravista que condicionaram toda a populaQao 
livre a viver da explora~ao das classes subalternas, fazendo-a conceber 
esta rela~ao como natural e necessária. Nestas condiQoes, os estratos 
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livres foram induzidos a opor toda a sorte de resistencia a liberta~ao 
dos escravos e, depois, a sua ascensao a qualidade de proletários e de 
cidadaos. Desse modo, estabeleceu-se e se perpetuou urna enorme dis
tancia social entre homens livres e escravos, no caso dos Povos-Novos 
e, entre "brancos" e "índios", no dos Povos-Testemunho, impossibi
litando qualquer alian~a entre eles. As principais conseqüencias 
desta oposi~ao foram perpetuar formas despóticas de conscri~ao 
da mao-de-obra e impedir que a gente livre e pobre ascendesse a con
di~ao de granjeiros, mantendo-se, assim, a velha ordena~io social de
sigualitária. 

É notório que, surgindo e cristalizando-se como sociedades nacio
nais tao díspares, os povos americanos das tres referidas configura
~es tivessem, também, distintas capacidades de se integrarem na 
civiliza~ao industrial moderna, como sociedades autonomas. 

Outro contraste flagrante entre os Povos-Transplantados do Norte 
e as demais configura~oes, incluídos os Povos-Transplantados do 
Sul, diz respeito ao c~ráter predominantemente espontaneo do proces
so formativo dos primeiros em rela~o ao caráter intencional dos em
preendimentos de que surgiram os outros. Com efeito, a implanta~io 
das colOnias do Norte se dá por migra~o conduzida principalmente por 
grupos privados e mais consentida .que regida pelo Estado. Nos outros 
casos se dá através de movimentos oficiais de conquista e de coloni
za~ao escravista conduzidos por metrópoles que, desde o prjmeiro 
momento, tem metas explícitas e atuam da forma mais racional pos
sível para levá-las a cabo. 

Gra~as a esta intencionalidade logram, logo depois da conquista, 
paralisar a cultura original e converter toda a popula~ao em urna for~a 
de trabalho submissa que já nao produzia para si mesma e sim para 
mercados externos. O~de isto nao é praticável empreendem os mais 
vastos movimentos de trasláda~o de mao-de-obra que a história 
registra para traze-la primeiro e maci~amente da África e, depois, da 
própria Europa. 

Es~a intencionalidade é acentuada pela própria prosperidade do 
empreendimento colonial, seja na etapa do saqueio de riquezas acumu
ladas, seja nas variadas formas posteriores de apropria~ao da produ~ao 
mercantil. Prosperidade esta que permitiu montar urna vasta buro
cracia militar, governativa e eclesiástica que passa a reger a vida social 
em cada detalhe. As empresas produtivas se implantam segundo 
planos precisos. As cidades surgem plantadas por atos de vontade 
com ruas tra~adas segundo um padrao preestabelecido e com edi
fica~oes tar.:bém moduladas de acordo com riscos prescritos. As 
diversas categorías étnico-sociais que se vio formando tem também 
toda súa vida regulamentada: se determinam quais os empregos a que 

76 

poderiam aspirar; que roupas e até que tipo de jóias poderiam usar 
e com quem se poderiam casar. 

TOda esta ordena~ao teve em mira um objetivo supremo: defender 
e fazer prosperar a colonia para usufruto da metrópole. E um objetivo 
secundário, embora apresentado como fundamental: criar um rebento 
da sociedade metropolitana, ainda mais leal que ela a ideologia cató
lico-missionária. 

As classes dominantes nativas, como gestoras daquela conscri~ao 
colonial e desta reprodu~ao .cultural, jamais formaram a cúpula de urna 
sociedade autonoma, senao urna capa gerencial de custódios e legiti
madores da coloniza~ao, preparada cuidadosamente para o exercício 
deste papel. Urna vez independentizadas suas sociedades, o caráter 
exógeno destas classes dominantes, forjado no período colonial, e seos 
próprios interesses as induziram a seguir regendo suas sociedades 
como ronsules de outras metrópoles. Para isto, instituíram a ordena~ao 
sócio-economica e política adequada e promoveram a criatividade 
cultural como urna representa~o local de tradi~es culturais alheias. 

Esta intencionalidade relativa do processo se afirmava tanto na 
busca de racionalidade enquanto esfor~o por obter efeitos previstos 
através de a~oes eficazes, como na determina~ao de alcan~ar os de
sígnios dos colonizadores na forma de· um projeto alheio as aspira~es 
da massa da popula~ao conscrita como for~a de trabalho. Em nenhum 
momento, no curso do processo de coloniza~ao, estes contingentes 
envolvidos na produ~ao constituem urna comunidade pará si, com as
pira~es próprias que pudessem realizar, como requisitos elementares 
de sua supervivencia e prosperidade como ocorria no Norte. Cons
tituem, como dissemos. um combustível humano em forma de energía 
muscular _destinado a ser consumido para gerar lucros mercantis 
exportáveis. · 

Nessas condi~oes, só multo lentamente e debaixo das maiores di
ficuldades é que se vao formulando projetos alternativos e opostos ao 
colonizador e correspondentes aos interesses da comunidade nas
centc. O próprio atraso em que foram mantidas as massas dificultou 
ao extremo a formula~ao desse projeto que, para ser operativo, deveria 
viabilizar novas formas de organiza~o sócio-economica, tao racionais 
quanto as antigas, porém mais capazes de atender as aspira~es 
das maiorias. Estas se insurgem; muitas vezes, mas nao contando com 
um projeto próprio, mesmo quando alcan~am exito, só sendo capazes 
de plasmar formas primtivas de sociabilidade e de ordena~ao econo-
mica, acabam por ser novamente subjugadas. · 

O índio e o africano que combatem o fazem inicialmente como 
gente de outra etnia que luta para reorganizar a vida nas velhas bases. 
Entretanto, logo depois das primeiras décadas, a eficácia aculturativa 
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é tamanha que seus filhos já lutam por urna vida nova correspondente 
a de proletariados externos de urna civiliza~ao emergente, mas sao 
incapazes de encontrar formas de organiza~ao correspondentes a seus 
interesses. Sua Juta nao será, desde entao, a de negros ou índios 
tribais ou de representantes de urna velha civiliza~ao que quería 
sobreviver, mas a de escravos que combatem contra a escravidao, 
de camponeses contra o latifúndio, de assalariados contra a explora~ao 
patronal. Lutando, porém, dentro de unidades sócio-economicas alta
mente especializadas que eram verdadeiras implanta~oes locais de um 
sistema de amplitude mundial, seu combate se dirigia contra o sistema 
como totalidade, o que tornava impossível sua vitória. O campones 
oomunitário de outras áreas, que lutava contra o escravismo ou a 
servida.o, combatia com a história a seu favor. Seus equivalentes 
dos mundos extra-europeus, organizados em bases coloniais escravis
tas e neocoloniais, nao tinham diante de si um projeto de reordena~ao 
racional da sociedade correspondente a corrente evolutiva. Esta, 
em seu tempo, for~ava a incorpora~o de todas as sociedades do mundo 
a um sistema económico unificado de que as forma~es americanas já 
eram contrapartes fundamentais. Seu presente era o futuro possível 
dos núcleos marginais ao novo sistema. Seu futuro seria, ou a conquista 
da posi~o de núcle9 centrico do capitalismo em substitui~ao as metró
poles européias, ou a supera~ao do sistema capitalista pela antecipa
~o das forma~oes que evolutivamente lhe deveriam suceder. Os Povos
Tra11 spla11tados do Norte, encontrando-se na posi~ao de províncias eu· 
ropéias de além-mar construídas como suas réplicas mais arcaicas, 
puderam aspirar a primeira via. Os povos das outras configura~oes 
constituindo contrapartes especializadas do novo sistema, coetaneas e 
interativas con1 os núcleos centricos mais avan~ados, estavam desafia·· 
dos a tarefa impraticável de transcende-los. 

A precocidade histórica da grande mina e da fazenda monocultora 
que operam em larga escala, que utilizam a tecnologia mais avan~ada 
da época, que concentram a for~a de trabalho como só o faria muito 
mais tarde a fábrica, colocava prematuramente para os trabalhadore5-
nelas conscritos a tarefa de empreender urna revolu~ao social anti· 
capitalista capaz de reordenar intencionalmente a sociedade. Só assim, 
antecipando-se a racionalidade que viria amadurecer séculos mais 
tarde con1 o socialismo, pod~riam fazer frente a eficácia de um sistema 
colonial escravista e depois rteocolonial integrado numa economia mun
dial, primeiro mercantil, depois capitalista. Sendo inviável a tarefa 
que a história lhes propunha .- realizar-se como cria~ao autonoma das 
classes subalternas e oprimidas - só se tornava viável, de fato, o 
projeto do dominador. E só na forma como ele se cristalizara, tanto 
mais penosa para a popula~ao porque, sendo despoticamente dominada 
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e economicamente dependente, nao lhe permitía lograr nem mesmo 
as formas de participa~ao que a própria forma~ao prodigalizava em 
seus núcleos centricos. O atraso relativo e o subdesenvolvimento 
dos povos estruturados nestas configura~es resulta assim nao só 
inteligível mas também explicável porque era historicamente neces
sário. 

Essas sao as principais conclusóes a que nos levamos dois enfo
ques conceituais explorados até agora. Todavia, urna compreensao 
acurada das causas do atraso e das perspectivas de desenvolvimento 
<lestes povos exige duas análises complementares: urna que focalize 
as formas de estratifica~ao social e examine os correspondentes modos 
de ordena~ao sócio-política; e outra que evidencie o papel dos conteú
dos ideológicos responsáveis pelo caráter espúrio ou autentico de suas 
respectivas culturas. É o que faremos nos capítulos seguintes. 
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Ordena~oes 
Sócio-Políticas 

"Mesmo o mais forte nunca é suficientemente 
forte para ser sempre o amo, a menos que transfor
me sua f orfa em direito e a obedrencia em dever. '' 

J. J. Rousseau 
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NAS ANÁLISES de alto alcance histórico, verifi<;a-se-que o fator 
determinante da evolu~áo humana é o progresso da tecnologia produti
va e militar efetuado através da sucessáo de revolu~oes tecnológicas 
e dos processos civilizatórios que elas desencadeiam. Nas análises 
de alcance médio e nos estudos conjunturais observa-se, porém, 
que a explora~ao das potencialidades de urna tecnología está freqüen
temente condicionada p~lo modo de organiza~áo das rela~oes de pro
du~ao, pelo caráter da estrutura de poder e, inclusive, p9r fatores 
ideológicos. De fato, essa intera~o dialética faz com que o fator 
crucial, representado pela tecnología, dependa em muitas situa~oes 
concretas de fatores circunstanciais, colocando em foco a importancia 
decisi:va dos componentes sociais e ideológicos dentro da totalidade 
em que eles operam. 

· Foi certamente em razáo desta relevancia que Mar.x tratou muitas 
vezes como um fator causal único o complexo formado pelos conteúdos 
tecnológicos (meios de produ~o) e pelos sócio-economicos (rela~es 
de produ~ao), designando-os globalmente como "modo de produ~ao" 
e responsabilizando-os pela dinamica social. Efetivamente, é assim que 
aparecem os fatores nas análises de alcance médio, muito embora 
só em termos de revolu~oes tecnológicas se possa reconstituir as 
grandes etapas da evolu~ao humana. 

A história opera, de fato, como urna sucessio de intera~oes com
petitivas destes componentes dos modos de produ~io, cada um dos 
quais, ao se alterar, afeta os demais e lhes impoe transforma~oes pa
ralelas, configurando situa~oes complexas que nunca sao rigidamente 
deterministas nem linearmente evolutivas. Urna produtividade humana 
acrescida, que tome o homem capaz de produzir excedentes sobre o 
consumo, nio conduz a liberdade mas a escravidio e as guerras de do
mina~o .. Estes efeitos sociais constritivos, operando, por sua vez, 
como um incentivo a cria~io de formas ampliadas e mutualidaéle, 
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permite estruturar unidardes sociais cada·vez maiores, ativadas por dois 
processos básicos .. Primeiro, a estratifica~o da sociedade em classe e, 
mais tarde, sucessivas reordena~s das rela~s de produ~ e a 
correspondentes transfigura~es das classes sociais. Segundo, a in
tera~o conflitiva entre sociedades tendentes a conduzir a domina~ao 
das mais avan~adas sobre as mais débeis ou atrasadas e a conversa.o 
destas últimas em proletariados externos dos núcleos centricos. o 
processo evolu~vo avan~a, como se ve, movido globalmente pelas 
revolu~s tecnológicas, mas acionado em cada situa~o histórica 
concreta pelos conflitos entre sociedades e, dentro destas, pelas 
confron~s entre seus componentes, diferenciadosem classes. 

Nosso propósito aqui é o estudo destas tens0es sócio-políticas, 
características das sociedades estratificadas. cujos antagonisnms in
ternos exigem a implanta~ao de mecanismos de repressao prontos a 
operar sempre que ós corpos de valores ideológicos nio sejam capazes 
de condicionar as camadas oprimidas a aceitar o seu destino como na
tural e desejável; e cujas rela~es externas levam a cria~io de aparatos 
comerciais e militares para o intercambio, a defesa, a expansio externa 
e a colonin~. 

Apesar do poderlo dos mecanismos cie repressao, sempre surgem 
conjunturas nas quais a oposi~o· entre os interesses divergentes das 
classes dominantes e das oprimidas geram insurrei~s populares; 
e em que os conflitos entre. sociedades desigualitariamente desenvol
vidas ou entre potencias· colonizadoras e popula~es subjugadas 
conduzem a guerras de conquista e, inversamente, de emancipa~. 
É de notar, porém, que também aqui nao estamos diante de processos 
lineares, urna vez que as insurrei~s populares e as lutas de liberta~io 
tanto podem levar a reorden~s sociais progressistas quanto a 
regress0es. Dá-se o primeiro caso, quando sao comandadas por estra
tos sociais aspirantes ao poder que sejam mais capazes de explorar 
as potencialidades produtivas da tecnologia disponível. As regress0es 
ocorrem, seja quando a sociedade nacional é avassalada por urna classe 
dominante de caráter consular que se associa a explora~ao estrangeira, 
seja quando as classes subalternas destroem as estruturas de poder 
vigentes, para se reorganizarem, tao-somente, cpmo comunidades 
autárquicas e relativamente igualitárias. Estas, vítimas de seu pró
prio atraso, acabam caindo na dependencia de novas constela~es de 
poder em expansao. Haití é o exemplo clássico. 

No curso desses processos conflitivos, os fatores tecnológico- . 
renovadores, social-constritores e ideológico-motivadores operam 
dentro de conjunturas globais conducentes a estabilidade ou a mu
dan~a, conforme preponderem as for~as da ordem ou as tens6es 
irruptivas. Ordem, oeste sentido, é estagna~ao ou progresso meramel).i-. 
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te ~tu~liza~or e intri~s~camente .conservador, porque regido pela ca
ma a ~m~ante !rad1c1onal e em conformidade com seos futeresses 
As tensoe~ irr~pttvas, como as insurrei~es populares ou as guerr~ 
!:t~m~net~a~ao, enqua~to esfor~os por romper o enquadramento 
. ueton~ ~u os mecanismos de domina~ao externa sao, ao contrá-

no,. sus.cettve1s de promover a aceler~o evolutiva C . 
~:s1du~1sd con~retos desta dinamica, encontra-se, e~ c:~ºs~::!~~: 
d um fi ª o, sistema d~ perpetua~o da ordem vigente e de reguJ~o 

as _re ~rmas consentidas pelos grupos dominantes· e de tr 
ten~oes irruptivas, . tendentes a renova~o estrutural. 'Ao~ prim:~ro o, 
des1gt n~mos como estruturas de poder; as últimas, como forras virtua~~ 
men e msurgentes. .,. 

A e~tru~u~a de P?der se configura, em cada momento, como urna 
~rd~n~o soc10-poh~1ca que institui e garante a forma de aptopria~io 

e e?s, que regul~ o~ m.odos de conscri~ao da mao-de-obra; ue 
~st~tui t form~ d~ d1stribu1~ao dos produtos, do trabalho e que m'!ti-

duc1on~ tza os orgaos de regencia da vida política e os de manutenr9o 
o regune pela repressao. . .,.-

d Estas quatro ~~feras, admitindo, embora, certas tens0es internas 
u~~~~ te~ um - m1n1mo de congruencia. operativa que Jhes assegu~ 

. a e e a~ao ~a preserva~o da estrutura total sempre que esta. 
se1~ ª1!1ea~ada. A1nda que se registrem conflitos entre corpos de 
~~?e~t~1~ e d~e manuten~ao da ordern, estes geralmente nao excedem 

im1 e e is~uta entre ~acc<>es que nao chegam a afetar as bases per
manen.tes do sistema, tats como: a forma de apropria~o de bens e 
mecanismos de conscri~ao da mio-de-obra. os 

Osfl~gentes do .poder político, por exemplo, estao freqüentemente 
em con _•to e~tre s1 pela distribui~o de cargos e regalias, bem como 
~~ten~~~ e disputa comos agentes militares da manuten~o da ordem 
.s ~s ~timos, enquanto corpo monopolizador do emprego legal d; 

v10Jenc1a, sempre podem utilizar suas armas para empoJgar o pod 
fazem cada ve 1 · · · er e o . . z que a eg1t1m1dade do governo se torna questionável 
e~pec1a.Ii;riente q~ando e~te perde a confian~a do patronato. As sedi: 
~es mthtares sao, por tsto, intrínsecamente conservadoras porque 
mesmo quando se levantam contra os caberas do regime 

0 
e ' 

nome d · t .,. , 1azem em 
. 1 1ºsb1nl eresses permanentes deste, na perpetua~ao da ordenar-ao socia g o a . .,.. 

Embora ocorra ra!amente, algumas vezes grupos militares ex
~lorando su~ autonom1a relativa de estamento burocrático frente as 
c asses dominantes, e.ncamam o papel de atores da renova~ao estru
tural. Isto acontece, v1a de regra, quando as tensoes ou a apatia ro
vocad~s pel~ exac~rba~ao da explora~o classista interna amea a~ a 
sobrev1venc1a do sistema. Seja porque incita a rebeJdia das clas~s su-
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balternas e das oprimidas, seja porque inviabiliza a mobiliza~ao des
tas contra amea~as externas, ou, simplesmente, para operar com eficá
cia o sistema produtivo. 

Estamos, como se ve, <liante de campos de for~a constituídos, 
de um lado, pelo potencial tecnólógico disponível por urna sociedade 
que lhe é dado pela c~viliza~ao dentro da qµal ela se desenvolve. 
E, de outro lado, pelos horizontes de integrai;ao de sua popula9ao no 
estilo de vida correspondente aquela civiliza~ao que lhe é <litado 
por sua forma de estratifica~ao social e por sua condi~a.o de povo auto
nomo que existe para si ou de povo dependente. Rupturas desses cam
pos de for9a se dao, necessariamente, comas revolu~es tecnológicas 
que, desencacieando processos civilizatórios, transfiguram todos os 
povos por eles atingidos. Entretanto, tais rupturas sao libertárias 
para um povo tao-somente quando acompanhadas de revolu~oes sociais 
que ensejem a reordena~ao da estratifica~ao social e da estrutura de 
poder preexistentes. Se a ordenai;ao social se mantém e, com ela, os 
vínculos de dependencia externa, a revolu9ao tecnológica representa
rá apenas urna atualiza9ao histórica que fará a sociedade mais eficaz 
no exercício de seu papel de proletariado externo. A revolu~ao social é 
por isso um requisito indispensável para que um povo se ineorpore· 
autonomamente na civiliza~ao do seu tempo com possibilidades de 
realizar suas potencialidades através da formula~ao e edifica9ao 
de seu próprio projeto de existencia. 
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Estratifica~io Social 

N O TRANSCURSO do período colonial-escravista, no transito 
deste para o neocolonial e no curso <leste último, a sociedade brasi
leira se estruturou em duas modalidades básicas de estratifica~ao 
social e de estruturai;ao do poder. Cada urna delas suficientemente 
diferenciada para que possa ser tida como urna categoría discernível, 
embora as duas mantenham urna continuidade estrutural básica. 7 

Graficamente, esta transi~ao poderia ser representada pela con
versao de um obelisco de base piramidal em um losango, como se ve na 
figura indicada. O primeiro retrata a estratifica~ao basicamente escra
vista da sociedade colonial em seu estado de maturidade; o segundo, a 
disposi~ao atual das classes sociais no Brasil. 

Na sua forma colonial-escravista, esta ordena~ao sócio-economica 
tinha seus alicerces institucionais na propriedade fundiária que cum
pria a dupla furn;ao de monopolizar a terra para uso agrícola e de con
tingenciar a mao-de-obra escrava e livre para o trabalho nas minas e 
nas fazendas. Viabilizava-se economicamente pelo sistema de planta-

7. As tipologias de classes sociais e de estruturas de poder aqui utilizadas estio 
mais desenvolvidas em: Darcy Ribeiro, El Dilema de América Latina, México, 1971 
(Siglo XXl). 
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~oes produtoras de generos tropicais para exporta~ao , ampliado, mais 
tarde, coma explorac;ao _de ouro e diamante. Era regida por um patrona
to senhorial de fazendeiros e mineradores combinado com um patro
nato parasitário dedicado a usura, ao comércio de importac;ao e expor
tac;ao de bens materiais e ao tráfico de escravos. O governo da yida pú
blica cabia, porém, a representantes burocráticos do poder colonial 
colocados a frente dos comandos administrativos, militares e eclesiás
ticos. 

BRASIL ATUAL 

BRASIL OOLONJA 

POSI<;ÁO E MAGNITUDE RELATIVA DAS CLASSES SOCIAIS 
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A estratifica~ao social correspondente a esta ordena~ao podia ser 
representada pelo referido obelisco de base piramidal. A cúpula alon
gada representando o patronato cujo poder decorria da propriedade das 
fazendas e minas, do comércio de mercadorias de escravos e de dinhei
ro; e o patriciado burocrático que exercia o mando político como agente 
da potencia colonial, cujo poder advinha do desempénho de cargos 
como governantes, comandantes militares, altos funcionários e eclesi
ásticos. O colo achatado, representando os setores intermédios do 
escasso estrato da PQpulac;ao livre e pobre, predominantemepte mesti
c;a e mulata. Esta procura subsistir nas atividades ancilares, eomo o 
pequeno artesanato das vilas; engajando-se nas tropas oficiais ou irre
gulares destinadas a repressao das revoltas de escravos e a subjuga~ 
dos índios hostis; ingressando nas categorias mais baixas do clero; de
dicando-se a pequena lavoura granjeira produtora de generos de 
subsistencia e, sobretodo, a atividade pastoril onde o homem livre 
nao se via . compelido a trabalhar junto aos escravos. Na base do obe
lisco, assentada no chao, ficava a escrav.aria das fazendas, das minas, 
das vilas, como o contingente populacional mais numeroso e mais 
oprimido, tanto pela espoliac;áo de que era vítima, quanto pela opressio 
em que vivia. 

U m losango espichado representaria a atual estratificac;io de clas
ses. Seu pico retrata as classes dominantes que permanecem diferen
ciadas em um patronato de grandes proprietários que exerce direta
mente a explorac;ao economica e um patriciado de altas hierarquías 
civis e · militares, cujo poder e precedencia social emana do exercício 
de cargos. Entre esses dois estratos, como setor predominante, avulta 
uma·presenc;a nova que é o estamento.gerencia/ das grandes empresas 
estrangeiras. Est~ estamento é a um tempo burocrático - porque cons
tituído por tecnocratas, nao proprietários dos bens que gerem - e em
presarial, porque sua func;ao precípua é a defesa e o incremento 
dos interesses patronais. 

O colo do losango retrata os setores intermédios, ampliados 
em relac;ao a estratificac;áo anterior, urna vez que agora já se diferencia 
neles, claramente, um setor auwnomo, de pequenos e médios proprie
tários e de profissionais liberais~ e um setor dependente, compreen
dendo funcionários públicos e empregados. 

A parte média do losango até a linha de maior largura representa 
as c/asses subalternas, integradas regularmente no sistema economico 
como assalariados ou contratistas do campo e da cidade. Seus compo
nentes fundamentais sao um campesinato e um operariado que nao 
estáo situados .na base da estratificac;ao, mas numa posic;io intermédia 
porque tem abaixo deles o vasto setor dos marginalizados. Estes, 
que ocupam a base inferior do losango, conformam a classe oprimida 
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porque constituem o setor mais espoliado e oprimido da estrutura 
social. 

Na passagem do modelo escravista, representado graficamente 
pelo obelisco de base piramidal, ao modelo neocolonial, retratado pelo 
losango, cada componente da estratificac;ao social experimenta muitas 
altera~es. Nas classes dominantes, o patronato de perfil principal
mente senhorial e parasitário se moderniza, assume urna feic;ao empre
sarial e cartorial e se associa as empresas estrangeiras, cujo estamento 
ge~encial passa a ser hegemónico. O patriciado, por sua vez, se ple
betza. Perde, assim, algumas de suas características patriarcais e 
nobilárquicas, como urna elite fundada no poderio das grandes familias 
ou do clero, para converter-se em urna lideran~a político-tradiciona
lista, fiel as bases institucionais do regime, mas representando já a 
supremacia centralizadora do Estado. As altas hierarquías eclesiásti
cas perdem também seu antigo poder e prestígio. As militares, ao 
contrário, ganham maior consistencia profissional e poderlo, mas veem 
surgir a seu· lado, como alternos, um patriciado novo de magistrados e 
políticos-profissionais cada vez mais influente. 

É a esta classe dominante que corresponde, na estratificac;ao 
social brasileira, a burguesía nacional das formac;oes capitalistas autó
nomas. No entanto, nao constituí urna "burguesía" no sentido clás
sico porque nao disputa o poder poiítico a urna aristocracia representa
tiva de interesses patrimonialistas, já que esta nao existe. Tampouco 
aspira hegemonía política porque já a exerce. Nem deseja refazer 
~evolucionariamente a ordenac;ao social porque esta correspQnde a seus 
1nteresses. NaO' se contrapü'e sequer aos interesses estrangeiros 
porque sua prosperidade e modemidade decorrem de sua associac;ao 
com eles. Por conseguinte, seus horizontes de progresso e seus proje
tos de prosperidade classista se assentam antes na manuten~ao dos 
vínculos de dependencia do que na sua superac;ao e se afianc;am mais 
pela perpetuac;ao da velha ordem do que por sua alterac;ao. 

No setor intermédio, se pode distinguir também duas vertentes 
principais. Primeiro, a constituic;ao de um grupo crescente de pequenos 
comerciantes, industriais e empresários agrícolas autonomos, bem 
como de urna camada de profissionais liberais que, na qualidade de 
hacharéis, médicos, engenheiros, economistas, jornalistas e outros 
quadros de nível superior ganham prestígio e influencia, passando a 
con.stituir as bases de onde se recruta o patriciado político e tecnocrá
tico civil. Segundo, o alargametÍto dos servic;os públicos, civis e milita
res, do magistério e dos empregados burocráticos de empresas médias 
e grandes, que gera uma camada relativamente prestigiada do setor 
terciário, de influencia também crescente. 
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As classes subalternas do campo e da cidade - que na estrati
ficac;ao anterior correspondiam aos trabalhadores livres de condi~ao 
ocupacional mais baixa - experimentam também substancial altera
c;ao. Continuam a formar a forc;a de trabalho fundamental das fazendas, 
das fábricas e dos servic;os como classes subalternas que deveriam ser 
caracterizadas como o proletariado do sistema, porque vendem sua 
forc;a de trabalho para subsistir. Entretanto, tal como as classes domi
nantes nao podem ser consideradas urna "burguesía", tampouco as 
classes subalternas podem ser tidas como um "proletariado" no sen-

' . 
tido clássico já que, subjacente a elas, existe a vasta camada ainda maís 
carente formada pelas massas marginalizadas dos trabalhadores even
tuais. 

Elas constituem as classes oprimidas do sistema, tipologicamente 
equivalentes a escravat'ia colonial. Como tal foram os que mais radical
mente se transfiguraram em rel~o a estratificac;ao anterior. ls.to por
que, da condic;ao de escravos, possuídos por seus senhorios e utiliza
dos estritamente como fonte energética desgastável e reprimível, as
cenderam a condic;áo aspirada de homens livres, virtualmente prole
tarizáveis. Contudo, nao conseguindo inserir-se na for~a de trabalho 
regular que compüe a máo-de·obra dos setores modernizados da econo
mía, se marginalizaram, entregando-se a qualquer atividade que lhes 
permita subsistir. Sua aspira9ao é tao-somente, "proletarizar-se" 
para alcan~ar a condi9ao dos assalariados regulares das classes subal-· 
ternas. Como isto é impraticável dentro da estrutura social vigente, 
eles se constituem em. urna classe oprimida cuja integrac;ao supoe urna 
ruptura prévia de todo o sistema. 

O diagrama retrata a estratifica9áo social brasileira tal como a con
cebemos. Nela se distinguem quatro estratos superpostos correspon
dentes as das.ses dominantes, aos setores intermédios, as classes su
balternas e as classes oprimidas. Dividimos cada um destes estratos 
em setores: o patronato, o patriciado e o estamento gerencial estrangei
ro,. na classe dominante; o autónomo e o dependente, no estrato 
intermédio; o campesinato e o operariado, nas classes subalternas; e 
as diversas categorías de marginalizados, nas classes oprimidas. 
Além disso, desdobramos alguns setores em corpos, tal como o oli
gár·quico e o moderno do setor patronal; e os corpos em segmentos, 
como seja o senhorial e o parasitário do patronato oligárquico. 

Esse diagrama foi composto tendo em vista destacar a posi9ao 
antagónica entre os interesses das classes dominantes e os das subal
ternas e das oprimidas, bem como o caráter ambíguo dos setores inter
médios . A referida oposic;ao condiciona as respectivas classes; as do-
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minantes. ao papel de perpetuadoras da ordena~o social que as 
privilegia; as dominadas, a condi~o histórica de for~a virtualmente in
surgentes, cuja afirma~áo só pode ser cumprida pela ruptura da estru
tura social global. 

PATRONATO 

JloMn&o 

Empraarial 
Contratlata ----~ 

Atrl'ONOMOS 

Proftllionaia Libera1s 

Pequenos Bmpreaúios 

PATRICIADO 

•datal 

Político 
Militar 
Tecnocritico 

a. .... -------------------------+ 
...,,.,.., CAllPBSIHATO 

ª' Ofrááda 

Amalariado8 Ruraia 
Parceiro9 
Kinltundiltu 

MARGINAIS 

Trabalb•dorea eatacjonaja 
Recoletorea - Volanta 
Empregadoa dom~Ucos 
Biacateiroa - Delinqllent.ea 
Prostituta& - Mendigos 

Situado entre essas grandes classes antagonicas, o estrato inter
médio opera como atenuador ou agravador das tensoes sociais e é le
vado a exercer, ora o papel de agente da manuten~áo da ordem insti
tuída, ora o de ativista de sua altera~ao revolucionária. Nao é propria-

. mente urna classe, mas um conglomerado ocupacional cujos interesses 
nao estáo necessariamente em causa face a oposi~ao principal. Seus 
membros pÜdem, por isto, pender para urna ou outra posi~ao em cada 
contlito concreto .e até assumir as posi~oes mais radicais de direita ou 
de esquerda. Entretanto, numa conjuntura revolucionária que coloque 
em causa toda a ordem social, o temor de perder suas vantagens em 
rela~o as camadas subalternas leva a maioria das camadas inter
médias a engrossar as fileiras da contra-revolu~áo. 
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Apesar da comunidade essencial de seus interesses mais gerais, 
cada um dos quatro estratos básicos se divide, como vimos, em setores 
cujos interesses específicos podem opor-se fortemente. Nestas circuns
tancias, os diversos componentes de cada estrato interagem entre si 
e com os demais, movidos por duas ordens de tensoes: as que os unifi
cam e as que os separam. No caso das classes dominantes, sendo a 
comunidade de interesses muito mais perceptível~ toma-se mais fácil 
alcan~ar u~idade de a~ao, mesmo porque, o requisito básico de sua 
sobrevivencia ~ a simples preserva~o do status quo. No caso das 
classes dominadas, tendero a prevalecer as tens0es intersetoriais 
que op0em seus componentes em competi~s imediatistas. Sua co
munidade de interesses, ainda que efetiva, é antes urna pótencialidade, 
do que um fatdr de a~ao conjugada. Mas, em certas circunstancias; 
pode unificá-las. Nestas · condi~s, tanto as for~s aglutinado.ras, 
quanto as tensóes dissociativas que operam no ambito das classes do
minadas, servem as classes dominantes porque permitem manobrar 
rom elas para preservar sua unidade essencial em face dos demais 
estratos e para dificultar a unifica~·oo destes contra o sistema global. 

Na classe dominante brasileira se distinguem, como vimos, dois 
setores complementares, ainda que porveze~ opostos por interesses se
cundários. Tais sao, o patronato e o patriciado, cuja manuten~o nesta 
posi~o hegemonica é sua condi~o de sobrevivencia como classe. En
tre o patronato e o patriciado, participando da natureza de ambos, si
tua-se urna intrusio moderna que é o estamento gerencial das grandes 
empresas nacionais e estrangeiras. Ele nio constituí um patro
nato porque é representado por "executivos" e nao pelos pro
prietários daquelas empresas. Tampouco é um patriciado, por
que esses "executivos" nio atuam como meros burocratas cujo 
poder decorre dos cargos que exercem, mas sim como gestores 
de bens e negócios orientados por critérios empresariais que se 
afirmam pela explora~o economica. O caráter exógeno da maior 
parte dos componentes deste segmento introduz um componen
te específico na estratifica~io social. Tal é a ingerencia de fo~ 
externas ao sistema que atuam no sentido de anular a autonomía_ de 
decisáo e_ de delibilitá-lo pela suc~ e transferencia para o exterior de 
riquezas e bens produzidos internamente . 

Examinaitdo com maior detalhe a cornposi~ao do setor patron3!, 
pode-se nele distinguir um corpo oligárquico e outro m~demo. O P~
rnefro engloba as formas sobreviventes da classe dominante c:<>lorual 
em sua versio contemporinea, a saber: o patronato senhorial dos 
anfigos senhores de en.genho e mineradores, boje representados ~r 
latifundiários,· usineiros, fazendeiros, pecuaristas, exploradores de m-
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dústrias extrativas, etc. E o patronato parasitário dos antigos agentes 
portuários de importa~ao e exporta~ao, usuários e traficantes de es
cravos, hoje representado pelos banqueiros, seguradores, importado
res e exportadores, a~ambarcadores de safras, rentistas, etc. Estes 
dois corpos niudaram profundamente ao longo de seus quatro séculos 
de existencia, permanecendo, embora, sempre empresários capitalis
tas, ainda que, uns, com perfil mais arcaico, outros com um estilo mais 
moderno. Este é o caso do patronato oligárquico que continua a frente 
de suas fazendas , exercendo um poder fundado na propriedade da ter
ra e na explora~ao da mao-de-obra, segundo os processos tradicio
nais. o patronato parasit.ário a frente de seus negócios de interme
diários comerciais, financiadores e traficantes se modernizou mais 
intensamente, conservando, nao obstante, a mesma postura básica. 

Por sua origem e continuidade histórica, o patronato senhorial 
é o setor mais arcaico da classe dominante, mas ao mesmo tempo o 
mais influente devido a magnitude das massas humanas diretamente 
dependentes dele, que sao, justamente, as mais miseráveis. É também 
o mais retrógrado porque se sente mais amea~ado que qualquer outro, 
como primeira vítima provável de qualquer mudan~a na ordem social. 
Sua postura básica é de um saudosismo patriarcalista misturado com 
visoes pessimistas quanto ao futuro. Interpreta sua experiencia quo
tidiana no trato com a gente mais pobre e ignorante como urna compro
va~ao da inferioridade do povo, a cujas más qualidades atribui o atra
so do país. Nao difere muito desta ideologia do patronato ~parasitário 
formado, freqüentemente, de arrivistas enriquecidos em manobras 
mercantis ou na usura. Também esse setor forma ao lado das correntes 
mais conservadoras, cultuando urna atitude amarga e urna visao catas
trófica do futuro, que anteve como inexoravelmente pior que o passado. 

No patronato moderno se distinguem do is corpos: o patronato 
empresarial da indústria, da agricultura modernizada, do comércio, dos 
bancos e dos servi~os; e o patronato cartoria/ dos empreiteiros de obras 
públicas, dos contratistas e fornecedores do governo e dos distribuido
res da produ~ao das e111presas estatais. O caráter recente e o papel 
renovador do primeiro <lestes corpos, principalmente o industrial, é 
que justifica a designa~ao de patronato moderno para o conjunto. O 
segundo corpo é igualmente recente, embora se possa distinguir for
mas larvares dele no período colonial. O certo é que ambos se distan
ciam suficientemente do patronato oligárquico, por seu estilo de 
a~ao empresarial e por sua mentalidade, para serem classificados 
a parte. 

Estas características contrastantes do patronato moderno levaram 
diversos estudiosos a designá-lo como urna "burguesía nacional" 
oposta a "oligarquia". Na realidade, essas características nada tem 
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de comum com urna contradi~ao antagónica como a que opé)s a bur
guesía a nobreza e a produ~ao capitalista a feudal na história euro
péia. Nao só ó transito do "oligárquico" ao "moderno" se faz esponta
neamente, a frente dos mesmos negócios de produ~ao e exporta~ao 
de mercadorias, como seus interesses sao antes complementares que 
opostos entre si. Na realidade, trata-se de corpos funcionalmente dife
renciados de urna mesma classe dominante que, através de um deles, 
explora, principalmente, oportunidades de produ~ao agrícola e mineira 
de exporta~ao; e através do outro, as oportunidades de enri
quecimento oferecidas pela amplia~ao do mercado interno. Ambos o 
f azem com base no oontingenciamento da mao-de-obra; ontem por meio 
da escravidao, boje mediante diversas formas de salários. O corpo 
oligárquico, apesar de comparecer hoje como arcaico por seu estilo 
senhorial-paternalista, surgiu como o empresariado mais moderno de 
sua época. Mesmo quando inserido num contexto colonial-escravista, 
operou sempre para produzir mercadorias de~tinádas ao mercado 
externo e se serviu sempre da tecnologia e dos procedimentos mer
cantis mais avan~ados e rentáveis do seu tempo. Os engenhos e minas 
movidos por escravos forflm, por isto, os empreendimentos economica
mente mais prósperos e tecnicamente mais sofisticados daquela época. 
Falando em termos gratos aos economistas, pode-se dizer que neles se 
gerava urna renda per capita elevadíssima, ainda que esta nao me
lhorasse o destino dos escravos. Tratava-se, ontem, como hoje, de urna 
prosperidade nao generalizável a massa da popula~ao. 

O empresariado moderno surge no Brasil como efeito reflexo 
da Revolu~ao Industrial e como resultado dos reajustamentos que ela 
impóe a antiga estrutura de classes. Exerce o papel de agente moder
nizador que introduz novas técnicas e novos procedimentos, na forma 
de fábricas e de servi~os. Apesar de modernizador, este patronato, 
por suas características conservadoras, nao pode . ser tido como urna 
" burguesía", urna vez que este termo, na maior parte dos contextos, 
tem o significado de urna classe social que, encontrando obstáculos 
institucionais a sua expansao, desenvolve interesses opostos aos da 
ordem instituída e se converte, por isso, numa classe virtualmente 
insurgente. Ocorre que, tendo surgido dentro de um sistema capitalis
ta-dependente, como urna especializa~ao funcional das atividades pro
dutivas, esse setor nao se opóe a classe dominante tradicional; antes se 
alia a ela para preservar a estrutura social global. 

Urna segunda oposi~ao parecerla contrapor este patronato em
presarial moderno ao estamento gerencial estrangeiro como for~a em 
con1peti~ao pelo mercado internQ. Todavía, também neste caso - ao 
contrário da expectativa de m uitos teóricos - mesmo o empresariado 
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industrial achou mais conveniente associar-se ao capital estrangeiro do 
que competir com ele. 

Assim é que o patronato empresarial moderno, por seus dois 
corpos diferenciados, nao constitui um enclave "hurgues" dentro 
de urna estrutura.arcaica e com tendencia a rompe-la, senio urna espe
cial~o funcional dentro do modelo de estratifica~áo funcional 
dentro do modelo de estratifica~io social correspondente a sociedades 
que se integram no sistema capitalista mundial como econoinias de
pendentes. 

· AI~mas características ideológicas do empresariado moderno 
também contribuem para urna_ falsa identifica~io como urna ''bur
guesia naciQnal progressista''. Trata-se de sua ideologia renovadora e 
das posturas políticas reformistas de alguns de seus componentes. 
O caráter renovador nada mais é, no caso do empresariado moderno, 
do que o exercício do papel de agente da modemiza~io reflexa ou 
da atualiza~o histórica. Corresponde, por isso, nao a um apego 
ao atraso. mas~ ao contrário, a urna busca do progresso possível dentro 
de urna situa~ estrutural de dependencia. No caso do estamento 
gerencial, seu empenho renovador é dirigido no sentido de tomar 
o sistema economico tecnicamente mais eficaz como produtor de certos 
artigos e gerador de divisas para o exterior. Nestas circunstancias, 
seu papel é realmente ''progressista'', ainda que, mais que os outros 
estratos, condicione a renova~io a preserva~o dos vínculos externos 
dos quais emana seu poderío. Ambos constringem a renova~io a limites 
tao estreitos que nio deixam margem a um desenvolvimento auto
nomo, pleno e auto-sustentado. De fato, a concretiza~io deste re
presentaría a supressio do estamento gerencial e provavelmente 
também do patronato moderno. Ao menos, ambos percebem qualquer 
renova~o estrutural conduzida por lideran~as populares como urna 
am~ a sua posi~ao. 

A atribui~io de urna postura progressista ao patronato moderno 
se deve, em alguns casos, apresen~ de seu corpo fiscal ou cartorial. 
Este, tendo como sua área natural de opera~o e expansio o próprio 
Estado, mimetiza-se e se adapta segundo o caráter do govemo que 
exe~a o poder, fazendo-se progressista, reformista, nacionalista ou 
reacionário, conforme estas posi~s lhe assegurem ou nao o favore
cimento de contratos de obras ou o abastecimento de órgaos estatais. 

. A postura política dos setores intermédios, caracterizada embora 
pela ambigüidade a que nos referimos, é fundamentalmente conserva
dora e até reacionária. Contribui para isto o caráter brutalmente desi
gualitário da estrutura social vigente que coloca diante de seus olhos, e 
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até introduz em seus lares como serví~ais, vastas camadas miseráveis, 
cujas carencias contrastam com a c;ondi~ relativamente privilegiada 
das classes médias. Contribui também a presen~a de setores das clas
ses subalternas, como os operários especializados as vezes melhor 
remunerados, mas vistos como rudes e infeñ.res pela sua posi~ 
s0cial, sua educa~io precária e seus hábitos de vida menos exigentes 
quanto a aspectos formais. Nestas circunstancias, os setores intermé
dios entram em competi~ao·ativa comas classes subalternas, sobretodo 
com as camadas mais altas delas, cojo empenho em melhorar suas 
condi~es de vida e ascender socialmente comparece, a seos olhos, · 
como urna amea~a as vantagens que desfrutam, porque tenderla a 
dissolver alguns desníveis nos padroes de consumo e nos estilos de 
vida, altamente apreciados pelos setores médios como expressio de 
sua suposta superioridade. Tudo isto introjeta neles um sentimento 
de rancor e amargura pronto a eclodir, tanto com respeito aos que esta.o 
acima deles como e, principalmente, contra· os que estio abaixo. 

As classes subalternas constituem o setor potencialmente mais di
namico da estrutufa social pQr sua con~ de for~ de trabalho 
básica do sistema produtivo, que engloba o contingente tecnicamente 
mais qualificado, das empresas modernas, e o único capacitado a impor 
suas reivindica~s através de greves. Representa, também, o princi
pal contingente politicamente autOnomo das popula~s urbanas, o 
que lhes confere influencia e peso eleitoral em um regime democrático. 
Este dinamismo potencial - que se expr~ssa sempre que surgem con
di<;oes mínimas,para isto - opondo as classes subalternas a estrutura 
de poder, concentra nelas todo o peso da repressio, a fim de paralisá
las como classe virtualmente capacitada a mudar a ordem vigente para 
substituí-la por outra que lhe seja mais favorável. Embora, teori
camente, seu horizonte de aspira~s corresponda a urna postura revo
lucionária predisposta a transformar a sociedade, de fato, seu grao de 
pólitiza~o a leva a reivindicar apenas urna ordem social melhor. 
Contribuí para isto - além da dificuldade inerente a todos os proleta
riados para operar o transito de urna consciencia ingenua a urna cons
ciencia critica - sua posi~io de classe intersticial que tem abaixo de si 
o imenso bolsio dos marginalizados, vivendo em condi~s muito mais 
precárias nas quais teme cair por desclassamento. 

Por tudo isto, as massas marginalizadas sio, na realidade, a classe 
oprimida da estrutura social, embora nao tenham - -e dificilmente 
venham a construir - urna consciencia de si correspondente a esta 
condi~o. Sua visao do mundo é urna mistura de arcaísmo, prove~iente 
de antigas tradi~es orais hauridas no campo, e de_ modemidade ela .. 
horada a luz de imagens difundidas pelos modernos meios de comu-
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nica~o que as atingem. Sua visa.o de si é a de urna pobre gente que 
vegeta em um mundo discricionário onde um Deus arbitrário luta 
contra demonios que nao podem ser domados. 

No caso do Brasil, cujas classes dominantes se formaram no 
escravismo com urna postura socialmente irresponsável com respeito 
as classes subalternas e, sobretudo, as oprimidas, cristalizou-se 
urna estrutura social cruamente desigualitária que gera enormes 
tensóes, dificultando ao extremo a concilia~o de classes. Embora 
os conflitos raciais sejam menores que em outras partes, a distancia 
social que separa ricos e remediados dos pobres e, principalmente, dos 
miseráveis, nao podia ser maior. Nao cabe aqui nenhuma institui~ao 
democrática ou dignificadora. Todos sabem que a igualdade perante 
a lei é urna igualdade dos pares, que sao os patroes e os patrícios e, 
no máximo, a "gente boa" dos setores intermédios; que ela difi
cilmente se aplica a subgente subalterna e jamais a náo-gente margina
lizada. 

Por tudo isto, a preocupa~ao fundamental das classes dominantes 
é a manuten~ao da ordem. Ontem, elas sabiam que urna revolta de 
escravos, que se expandisse, desencadearia ódios que fariam sangrar 
toda a sociedade, destruindo as bases da convivencia social. Hoje elas 
temem que, caso as classes subalternas cheguem a expressar as 
próprias aspira~es, se torne inevitável sua própria erradica~ao do co
mando da estrutura de poder e talvez também do papel de gestores 
do sistema economico. Mais ainda, porém, elas temem urna rebeliio 
das classes oprimidas que desatarla agravos secularmente contidos, 
capazes de colocar em xeque toda a estrutura social. 

Urna classe dominante d·esvairada por estes temores mortais só 
tern urna preocupa~ao obsessiva que é a da ordem a qualquer custo. 
Eta sabe perfeitamente que as classes subalternas apenas aspiram a 
urna melhoria de suas . condi~oes de vida e de trabalho e oportunida
des de ascensao social para seus filhos, através da educa~ao; e que as 
classes oprimidas apenas reivindicam o simples direito ao trabalho re
gular como assalariados. Estas singelas aspira~oes e reivindica~es 
poderiam, obviamente, ser atendidas, desde que a estrutura de poder 
redefinisse algumas de suas diretrizes básicas, como o monopólio da 
terra, a espolia~ao estrangeira e a precedencia absoluta dos interesses 
privados sobre o bern cornum. Estas inova~es só representariam 
perdas de riqueza, poder e privilégios para certos setores, sobretudo 
os mais arcaicos. O que impede, porém, a reordena~ao política que 
corresponderia aos objetivos do que seria urna ''burguesia nacional 
progressista" é o caráter monoliticamente solidário de toda ~classe do-
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minante. É o temor co-participado por todos os privilegiados de que, 
urna vez aberta a ordena~ao social a redefini~ao, eclodiria um processo 
revolucionário incontrolável, conducente ao socialismo. 

Assim se verifica que, paradoxalmente, no plano ideológico, as 
classes dominantes construírarn urna consciencia de classe corres
pondente a sua oposi~ap irredutível a ame~a virtual de urna revolu
~ao socialista. As classes dominadas, porém, estao Ionge de construí
rem sua própria consciencia de classe correspondente ao desafio his
tórico de se fazerem os construtores de urna sociedade socialista. 

' 
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2 

Estrutura de Poder 

CoaRELATIVAMENTE as altera~óes na estratifica~ao social, . 
transfiguram-se também as estruturas de poder. Estas, mais radical 
e livremente que aqueta. Assim, aos dois modeios estruturais de estra
tifica\20 examinados anteriormente, o colonial-'escravista e o neocolo
nial, correspondem dois padroes fundamentais de· dirigencia· sócio
política. Em cada um deles · se distingue, porém, certo número de 
variantes, representando aJustamentos eventuais dos órgaos de pode.r 
destinados a adaptar as formas básicas da ordena~ao sócio-política 
a conjunturas históricas específicas. 

·A estratifica~o colonial-escravista corresponde uma estrutura pa
trimonialista de poder, comandada por representa~oes locais das ¡ns
titui~s do Estado lusitano. Elá é que implementa e consolida a 
explora\20 escravista e latifundiária fundada, essencialmente, na ins
titui\20 ordenadora fundamental que era a fazenda patriarcal ou a 
mina. ajustadas aqui e ali ao. ·exercício de outras fun~s que nao a pro
du~o agrícola, pastoril ou mineradora. Seu núcleo era uma família 
senhorial rodeada de sua famulagem dpméstica, e servida pela escra
varia do eito. Seu chefe era o proprietário das terras de cultivo ou de 
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minera9ao, bem como da for9a de trabalho escrava que labutava nelas 
e o patrao e senhor dos poucos assalariados ou agregados neta integra-
dos como capatazes, artesaos ou dependentes. · 

As tensóes mais graves que dinamizavam essa estratifica9ao social 
vinham das revoltas de escravos já deculturados de seu patrimonio 
original e aculturados a nova etnia. Fugindo, se acoitavam em qui
lombos, aJi resistindo as expedi~es de resgate e puni9ao. Alguns 
desses quilombos chegaram a contar com popula96es de dezenas de mi
lhares de negros foragidos e convulsionaram, por décadas, vastas 
regióes, sobretudo o nordeste a~ucareiro. Eram, porém, insurrei9oes 
de castas oprimidas, incapazes de propor-se um projeto de reordena~ao 
da sociedade em seu conjunto e que só almejavam escapar a escravidao 
para viver em comunidades igualitárias em que nao houvesse escravos 
nem senhores. Seu aliado natural, os trabalhadores livres, também 
duramente explorados em atividades ancilares pelo sistema de fa
zendas latifundiárias, deles se distanciavam pelas barreiras intrans
poníveis da discrimina~ao que separava os homens Iivres dos escravos 
e, ein conseqüencia, os brancos, mulatos-e mesti~os, dos negros. Jun
tos poderiam ter implantado urna ordena~io social nao-escravista, fun
dada na pequena propriedade. Isolados, e hostis uns aos outros, contri
buíram para perpetuar as posi~óes respectivas e o sistema global. Coín 
o surgimento da consciencia de que o sistema escravista entrava em 
obsolescencia, as vantagens desta alian~a tornaram -se cada vez mais 
evidentes. Jamais, porém, aquetas barreiras estamentais puderam ser 
superadas. .,. 

o transito da ordena~ao colonial a n~ocolonial, acionado, de fato 
pela Revolu9ao Industrial, é protagonizado por agentes oriundos 
de certas diferencia9oes na cúpula da estratifica~ao social que preva
lecera durante séculos. Efetivamente, as Jutas emancipadoras tem 
início quando aos senhores de engenho e aos plantadores de algodao 
e tabaco, totalmente depende'ntes da comercializa~ao externa de sua 
produ~ao, se acrescentam novos contingentes patronais e patriciais, 
cujos interesses se opóeril aos do sistema colonial. Tais foram, inicial
mente, a camada dominante das zonas de minera~o que produzia 
um bem com valor em si e os provedores de gado de corte, de mulas, 
da charque e de couros que produziam para o mercado interno. A 
constitui~ao dos núcleos de minera~o de ouro lan9ara as bases <leste 
mercado interno em que as trocas se faziam com moeda e ouro em pó. 
Seu desenvolvimento é que proporcionaria a integra~o progressiva 
das diferentes regioes até en tao isoladas e voltadas para o exterior. 
Assim come~a a estabelecer-se um sistema economico que, ao unifi
car-se, viabiliza a organiza9ao do Brasil como sociedade nacional, com 
interesses opostos aos da metrópole. Esta oposi9ao era flagrante para 
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as zonas de minera~ao onde a tributa~ao extorsiva do ouro e o mo
nopólio rea] da explora~ao diamantífera eram tidos como um despotis
mo. Embora menos evidente, a mesma oposi~ao lavrara ,entre o pa
tronato pastoril que, sentindo-se igualmente escorchado pelo fisco, 
e nao dependendo de urna metrópole européia como agente comercial 
de sua produ~ao, alcan~ava condi~es para propor-se a independencia 
como projeto. 

A esses estamentos se juntarla, mais tarde, incidentalmente, o 
patronato parasitário do grande comércio de exporta~o e importa~ao, 
constituído quase exclusivamente por portugueses que, impedido de 
negociar com o reino convulcionado pelas invas0es napoleonicas, pri
meiro se entrega ao contrabando, depois aspira negociar diretamente 
com os ingleses. A ele se agregarla, com a transferencia cia corte por
tuguesa ao Brasil, um novo e mais amplo setor, o patriciado burocrá
tico que cresceu principalmente no Rio de Janeiro, engrossado pela 
famulagem real (mais de 15.000 pessoas) afungentada de Portugal por 
Napoleao. Estes grupos é que promoveram a Independencia quando ela 
se tornou inevitável e a institucionalizaram como um projeto próprio 
sob a forma de urna monarquía escravista, instrumentada para 
a repressio aos movimentos autonomistas de padres iracundos e de 
caudilhos regionais, aos levantes das " classes médias urbanas e as 
insurrei~es populares que aspiravam a uma ,reorden~o social mais 
profunda. 

O regime instaurado depois da Independencia foi, incialmente, 
um transplante da institui~ao monárquica portuguesa. Centralizava-se 
na pessoa do herdeiro do trono, cercado de urna aristocracia de nobres 
lusitanos ou de brasileiros a eles vinculados por casamento e de um 
círculo mais amplo de nativos nobilitados, por atos de gra~a do Im
perador. Contrastava coma cúpula da estrutura colonial de poder, por 
seu assento local e pelo monopólio para esta classe dirigente dos direi
tos e regalias - usufruídos ao longo de séculos - pela vastíssíma 
fidalguia portuguesa que ficara no reino. Senhor das terras nao possuí
das como fazendas e dos recursos do tesouro público, sobretudo os 
gerados pela alfandega, o lmperador exercia poderes de regalar bens e 
favores. Senhor das tropas e das autoridades jurídicas, era ele também 
O custódio da outorga de cargos públiCQS e da manuten~io da ordem. 
Muito abaixo dele vinham as autoridades setoriais, provinciais e locais 
cujos mandos só se legitimavam como extens0es do poder imperial. 
Neste universo político burocratizado e centralizado no detentor da Co
roa, o regime parlamentar era mais um referendum de corpos eleito
rais, muito restringidos as escolhas imperiais, do que qualquer expres· 
sao da vontade cidadi e menos ainda urna representa~o dos interes
ses populares. 
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Essa dirigencia nobilárquica da sociedade imperial se expandiria 
com a guerra do Paraguai (1865-1870) através do artificio ardiloso 
de dar "patentes" de coronel, capitao, major, alferes, etc. a todo 
o patronato fazendeiro e mercantil segundo suas posses e 0 número de 
homens que pudesse eventualmente mobilizar. Passada a guerra esta 
hierarquiza~io paramilitar continuava atuante, reconhecida e ac~tada 
porque respondía, de fato., aos poderes de riqueza e mando vigentes na 
sociedade. 

Década mais tarde e muito depois da proclama~ao da república 
o patronato com patente ou sem ela se f azia tratar por todos como '' co
ro~e1' > "capitao.", "major" constituindo urna espécie de subfidalguia. 
Primeiro subordinada aos duques e baroes, condes e viscondes lusita· 
nos ou da terra, enobrecidos pelo imperador, estes últimos sem o direi
to ~e legar o título a seus descendentes. Depois de advinda a república, 
a cu.pul~ era de senadores, deputados, magistrados, grande parte dos 
~uats onunda da antiga nobiliarquia. Mas os quadros intermédios con
tlnuavam fazendo valer suas ''patentes'' sobretudo os fazendeiros 
que apreciavam mais que t9dos estaforma dehierarquiza~io social. 

Só no ambito local, com base em velhas institui~es municipais 
tr~nsplantada~. no perío?o colonial: .se aglutinam agrupa~oes pro
prtamente pohttcas~ A Camara municipal guardava certa autenticida
d~ ~ue, emb~r~ precária, tinha dois efeitos. Primeiro, assegurava certa 
attv1dade política no trato dos problemas locais sem p0r nada em risco 
porque todo o p~der ficava enfeixado em· mios das familias fazendeiras. 
S~gundo, orgaruzava estas familias, com base em suas permanentes 
d1s~?tas, em. bandos político-eleitorais. Fixaram-se assim alian~as 
poht1cas, muitas das quais sobreviveram por décadas na forma de 
grupos de le~ld;i~e qu~ serviriam de base local aos diversos conglo
me,~ados part1dar1os criados mais tarde, desde os "coronelistas" até 
os populistas". 

A continuidade do grupo dirigente e sua unidade de interesses se 
ressalva no transito da condi~ao colonial a nacional, mantendo as carac
terísticas fundamentais da velha ordena~o latifundiária e escravo
crata. Persistem as posi~oes do patriciado, transferindo o poder de 
mando das mios dos agentes coloniais a urna nova burocracia nativa, 
representante do mesmo corpo de interesses classistas. Assim é que a 
ruptura do estatuto colonial e dos vínculos com Portugal só dá lugar 
~ urna forma~ao neocolonial, no ambito da domina~ao economica 
inglesa. A própria monarquia foi mantida como modo de alterar no mí
nimo possível a estrutura de poder, para dissuadir os setores mais 
exaltados que aspiravam a implanta~ao de um regime republicano; 
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para reprimir as insurrei~oes populares que conflagravam a sociedade 
brasileira exigindo urna reforma profunda na estrutura sócio-economica 
e para fazer frente aos riscos de fracionamento da antiga colonia como 
ocorrera em toda a América Latina. 

A principal tarefa dos reguladores da nova ordem foi reprimir 
as rebelioes populares que se sucederam em todo o país, entre 1823 
a 1845. Nessas Jutas perderam a vida mais de SO mil brasileiros (J. 
Honório Rodrigues, 1965) e a perderam em vao porque se reimplantou 
na nova ordena9ao política toda a velha estrutura escravista e lati
fundiária. Seu fracasso se explica, em parte, pela incapacidade de 
suas lideran~as de chamar a luta as massas escravas. A única exce9áo 
foi a das revolu9oes farroupilhas que, libertando os escravos e os .in- . 
corporando as suas tropas, as tornou muito mais difíceis de vencer e 
obrigou a libertar os negros combatentes como urna das condi~oes de· 
paz. Esta experiencia advertiu a todos para as potencialidades e ris
cos de semelhante alian~a. Os líderes republicanos e até mesmo os 
abolicionistas temiam, acima de tudo, a irru~áo de um levante geral 
dos escravos. Estes temores contribuíram,. poderosamente, _para o es
magamento dos movimentos libertário-reformadores urbanos, permitin
do a ' 'pacifica~ao" que resguardou a velha ordem latifundiário-escra
vocrata e preparou as bases futuras para expandir a cafeicultura 
pelo velho sistema de fazendas, mantido quase intocado até nossos 
dias. 

As camadas de lavradores popres mas livres, que desde ós tempos 
coloniais se vinham instalando como posseiros em terrenos ermos, 
foram compelidas a reintegrar-se nas fazendas na qualidade de colo
nos ou de parceiros dos que se apropriavam, legalmente, das terras 
devolutas. Os setores intermédios das cidades, que se lan~aram em 
movimentos autonomistas correspondentes aos que convulsionaram 
toda a América Latina na primeira metade do século XIX, .foram repri
midos em nome da unidade nacional e da preserva~ao da ordem im
perial. Desde entao, tornara-se ainda mais imperativa a fusáo dos 
movimentos insurrecionais das massas escravas com as tensóes 
dos setores intermédios, livres mas pobres e explorados, como condi~áo 
prévia indispensável a 'vitória nas lutas pela reorden~áo social. To
davía, as barreiras que separavam os brasileiros livres dos escravos 
continuavam suficientemente fortes para impossibilitar esta · con
fluencia. 

Nessas condi~oes, o regime monárquico se consolida e proporcio
na ao país seu período de mais duradoura estabilidade institucional. 
Praticamente de 1845 a 1888 permanece iilcontestada a ordem monár
quica, escravista e fazendeira. 
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A escravidao só ca1na por oosotescencia (1888), décadas de
pois de abolida em toda a América do Sul, quando se tornara impra
ticável mante-la, seja porque os ingleses impossibilitavam a importa~ao 
de escravos, seja porque se tomara evidente que era desnecessária, 
urna vez que as popula~oes européias compelidas a emigrar pas
saram a oferecer um trabalhador mais barato e eficaz que o escravo. A 
par disso, já se tornara evidente que o monopólio latifundiário da 
terta , por si só, assegurava o contingenciamento da mao-de-obra 
para o trabalho nas fazendas, tanto do ex~escravo , como dos trabalha
dores livres antes devotados a tarefas ancilares. Todavía, como compo
nentes de urna estrutura solidária, caem juntos o escravismo e a monar
quía (1889), dando lugar a urna reordena9ao política de figurino repu
blicanp, regida, inicialmente, por autocracias militares provenientes 
da velha ordem e, depois, por líderes de caráter patricial. Os antigos 
baroes se tornam senadores e os filhos dos fazendeiros , graduados ha
charéis, se fazem deputados, compondo governos formalmente repu
blicanos, mas nos quais o único eleitor era o coronel-fazendeiro com 
votos multiplicados pelo número de seus dependentes. 

A intermedia~ao do "coronel-fazendeiro" entre o eleitorado e o 
poder, sornado ao controle dos poderosos sobre os partidos, exercido·a
través da escolha dos candidatos aos vários postos eletivos e das no
mea~es para os cargos públicos; e o financiamento das elei~es 
pelo patronato urbano, davam consistencia a República como urna ins
titucionaliza~ao formal da velha ordena~ao oligárquica. Esta já nao era 
escravista mas, permanecendo latifundiária, mantinha a for~a de 
trabalho jungida aos fazendeiros. Sair <leste anel constritor era cair na 
ilegalidade, na condi~ao de vago, para ter no encal~o polícias privadas 
e governamentais, tal como ocorria antes como escravo fugido. 

Comparado com a velha estrutura de poder nobiliárquico, este 
regime patricia} era, porém, mais .institucional que pessoal e . mais 
estatal que familiar, o que representava um passo a frente. Um passo 
significativo para os que tinham bens ou privilégios a defender, mas 
inócuo para a grande massa trabalhadora que, vivendo no campo, 
permanecía sujeita ao arbítrio direto e discricionário do se.nhorio 
fazendeiro. Mesmo quando se trasladava as vilas, sentía, ali também, o 
poderío fazendeiro, representado pelo mandatário do " coronel" que 
controla va o município, sua polícia e sua justi~. 

Ressalva-se , assim, mais urna vez, a velha ordena~ao sócio
política fundada sernpre no monopólio da terra que continuada compe
lindo toda a for~a de trabalho - agora unificada na condi9ao nominal 
de trabalhadores Iivres - a optar entre servir em urna fazenda ou servir 
em outra fazenda igual. Mas regida, já entao, por um sistema político
eleitora) que <lava, aos controladores da for~a de trabalho, o manejo do 
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eleitorado e, assim, o comando efetivo da estrutura de poder. É a re
pública-fazendeira, em que o poder económico é exercido pelo mesmo 
patronato de sempre e o poder político, oriundo do exercício de fun~oes 
públicas, caberia ao patriciado antigo, alargado pelos hacharéis el~itos 
deputados pelos currais de eleitores das fazendas. 

A principal rea~ao a esta ordena~ao assume a forma de rebelioes 
messianicas que espocam em várias regioes como levantes camponeses 
contra o sistema oligárquico. Insurgindo-se contra governos designados 
como ''republicanos'' pareciam configurar movimentos de restaura~ao 
monárquica. Na verdade, eram formas elementares de luta contra a or
dem global, estruturada em torno da fazenda como institui~ao social 
básica. Sua fei~ao messianica correspondía ao atraso e a penúria a que 
foram condenadas as popula~oes rurais, cuja visao do mundo apenas 
lhes permitía aspirar a urna restaura~ao sagrada de urna ordem mítica. 

Assim como a tarefa do antigo patriciado colonial fora a repressao 
as rebelioes de escravos, a missao dos patronos da Independencia -
como manipuladores do poder monárquico - fora a repressao aos 
movimentos populares de emancipa~o e reordena~ao social; a tarefa 
do patriciado republicano foi reprimir as insurrei~oes das classes su
balternas, as ''invasoes'' de terras devolutas e os motins urbanos 
de militares dissidentes. Mais urna vez, alcan~ar a meta libertária 
parecía depender da unifica~ao das insurrei~s e motins populares 
comas intentonas. Como operavam isoladamente, urnas e outras pu
deram ser facilmente dominadas. 

106 

3 

O Estado Nacional 

V FJAMOS como se articula a reordena~ao sócio-política do 
ponto de vista da constitui~ao do Estado Nacional. No período colonial 
ele foi urna proje~ao local do poderlo do Estado portugues, repre
sentado por diversas administra~es (Estado do Maranhao, Estado 
do Brasil) cada urna das qua.is diretamente subordinada ao centro 
metropolitano. Neste sentido, a sociedade e o que viria a afirmar-se 
no futuro como povo antecedem como quadro nacional ao Estado. 
Este se configura, de fato, depois da Independencia, através da consti
tui~ao do regime monárquico e da imposi~ao progressiva de sua 
hegemonía sobre o território, contra urna resistencia popular ma
nifesta. 

A Independencia e a legitima~o do novo regime foram facilita
das pela continuidade do regime monárquico, garantida pela trans
ferencia da monarquia de Lisboa para o Brasil for~ada pela invasao 
napoloonica. Oeste modo, a legitima~ao de caráter tradicional da 
coroa portuguesa se estendeu a seu rebento, tanto na fase de transi~ao 
como reino-unido,. como após a separa~ao formal (1822). Igualmente 
importante para a constitui~ao do novo Estado como aparelho adminis-

107 



trativo foi o transplante da burocracia portuguesa que acompanhou o 
rei, parte da qual permanecería no Brasil. Ela permitiu organizar um 
aparelho burocrático que difícilmente se poderia ter recrutado local
mente, dado o atraso cultural em que a colonia fora mantida. Também 
importante para consolidar a Independencia formal foi sen pronto re
conhecimento internacional que deixou Portugal isolado em suas tenta
tivas tardías de recuperar o domínio sobre a colonia. 

A tarefa de projetar a hegemonía do novo poder sobre o território 
foi muito mais complexa. De um lado importava em desatrelar os 
vínculos das administra~oes regionais com a metrópole e armar urna 
nova trama que as articulasse com o centro local de poder. De outro 
lado, se tratava de fazer frente, simultaneamente, as tendencias 
separatistas das regioes diferenciadas e as convulsoes sociais que rei
vindicavam urna reordena~ao social profunda e lutavam pela implan
ta~ao de projetos nacionais alternativos a monarquía. . 

·' As duas tarefas puderam ser levadas a cabo pela confluencia 
dos interesses integradores e centralistas do poder monárquico com 
os interesses das cl.asses dominantes regionais que , diretamente amea
~adas pelos levantes populares, viam no poder central unificador o 
único aparelho repressor confiável para manter seu própríos privi
légios. O patronato, representado tanto pelos fazendeiros, predominan
temente nativos, como pelos comerciantes, quase todos reinóis, depois 
de alguns conflitos incidentais, percebe claramente que seus interesses 
eram essencialmente os mesmos e se opunham aos defendidos pelas 
lideran~as regionais que mobilizavam o povo para movimentos li
bertários. Enquanto proprietários de terras, de escravos e de mercas
dorias eles viam na agita~ao popular que espocava em cada regiao 
urna amea~a fatal que só poderia ser eficazmente freada pelo poder 
central. Assim é que as lideran~as urbanas de clérigos e caudilhos 
engajados nas lutas libertárias, apesar de fortemente apoiadas no povo, 
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sao vencidas pela combina~ao do poder do patronato local com o das 
tropas interventoras. 

Conforme se verifica, o grande desafio com que se defrontou o 
Estado nascente foi o de impor-se sucessivamente a cada urna das 
regioes, em toda a vastidao do país, contra movimentos autonomistas e 
republicanos que postulavam urna reordena~o social de caráter nacio
nal e popular. Come~ou coma Revolufáo Republicana de Pernambuco 
(1817) que precipitou a formaliza~o da Independencia monárquica. 
Seguiram-se dezenas de levantes em que o povo lutava concretamente 
contra a presen~a e a predominancia dos portugueses, sobretudo 
no comércio, e seus líderes almejavam criar sociedades mais livres e 
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progressistas. Algumas delas, alastrando-se por amplas regi0e~, 
aliciando dezenas de milbares de aderentes, representaram verdade~
ros reptos ao poder oligárquico local e ao poder monárquico central. 
A Cabanagem (1835/ 1840) no Amazonas e a Balaiada no Maranbio 
(1831-1841) foram insurrei~oes populares das classes oprimidas que 
visavam a reforma de toda urna sociedade que lhes impunha concli~ 
insuportáveis de existencia. A Sabinada na Babia (1831-1833) e a 
Revolufdo Farroupilha no Rio Grande do Sol (1835/ 1845) foram mo
vimentos republicanos e autonomistas de enorme vigor. Sobretudo o 
último que, surgindo numa regiao mais diferenciada e unificando toda 
a popula~ao na Juta, ·inclusive os escravos, g} pOde ser aplacada após 
urna década de lutas cruentas e de enormes concess0es conciliató-
rias do poder centr~l. 

O fracasso dos movimentos autonomistas demonstraria que as 
áreas di~ersificadas por fatores ecológico-culturais Dio serviriam de 
quadros ao separatismo porque sobre suas diferen~as já prevaleciam 
fatores de unidade. Principalmente os imperativos de ordem ecooo-· 
mica que se cristalizaram no quadro político-institucional ao construir 
urna ampla trama de mutualidades de interesses entre as várias 
regioes. Urna ·primeira for~a unificadora fora o surgimento do núcleo 
mineiro constituído como um poderoso mercado interno implantado 
no centro do país, cujo provimento articulava todo um sistema economi
co nacional. O gado do mediterrineo sertanejo descia para prover de 
carne as minas, assim como do extremo Sol e até de além-fronteiras, 
os burros de carga subiam para atender as necessidades de trans
porte. A Babia e o Rio de J aneiro ganham um novo pa~l como portos 
de importa~ao de escravos para as minas o que lbes permitirla prospe
rar como nunca. Só o extremo norte se mantém isolado do sistema. 
Contudo, sendo mais autárquico que interativo com o mercado intema
cionaJ , nao cbega a articular-se em movimentos autonomistas viáveis, 
embora experimente as mais profundas agit~s populares. 

A segunda for~a unificadora seria o café. O enorme surto ~e 
prosperidade economica provocado pela expansio d~ l~~oura cafeet? 
no planalto paulista gera vultosos. recursos que poss1bihtam .º cust~10 
da n1odemiza~ao tecnológica do país e, posteriormente, a mdustria
liza~ao. Seus efeitos cruciais seriam, porém, a consti!ui~ao no ce~tro 
do país .de uni novo mercado consumidor para o a~ucar nordestmo, 
para o gado das áreas pastoris, para o algodio e a juta. de di~ersas 
regioes, além do trigo e do vinbo do Sul do país. Outro efe1to sena pro
ver recursos ao governo central que, redistribuídos, permitiriam 
ampliar e renovar a. infra-estrutura ecooomica de diversas regi0es 

, . 
que nao contavam com recursos propnos. 
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Um terceiro efeito da prosperidade cafeeira foi permitir o subsí
dio de urna corrente migratória que traria ao Brasil milhoes de traba
lhadores europeus. ·Seu ingresso, integra~ e ascensio opera, por 
um lado, como urna concorrencia comos trabalhadores brasileiros em 
luta pelo acesso aterra como granjeiros e, pelo outro, como urna via
biliza~o da aboli~ao ao prover urna fonte nao-escrava de for~a de tra
balho mais barata e mais eficiente. Todos esses efeitos se somam para 
refor~ar a trama da mutualidade de interesses regionais que se come
~ara a tran~ar com a minera~ao, ao mesmo tempo que desloca mais 
para o Sul e implanta em Sao Paulo o novo centro reitor da econo-
mia nacional. · 

Reprimidos os levantes, as revolu~oes e as guerras autonomistas 
que colocavam os militares no centro da arena política, foi surgindo 
um novo patriciado. Era formado de hacharéis e outros letrados; muito 
dif~rentes dos. padres revoltosos e dos caudilhos sofregos, que só 
tenam oportun1dade de ascensio no papel de um patriciado burocrá
tico fiel ao regime nas fun~C>es de magistrados ou parlamentares. Des
vinculam-se, assim, por longo tempo, a massa oprimida de populares 
e de escravos e mesti~os pobres daqueles que poderiam exercer sua 
lideran~a na Juta por um projeto alternativo ao regime vigente. Entre
gues a si mesmas, as Jutas populares prosseguiriam como insurrei
~es messianicas de massas de mentalidade arcaica sem qualquer 
viabilidade real. As lideran~as urbanas se limitam a lutar dentro da or
dem para aperfei~á-la através de medidas que mitigassem a opressio 
escravista ou de reclamos por urna aboli~io progressiva quando a es
cravidao se tomara visivelmente obsoleta. 

A aboli~ao desencadeia a primeira crise estrutural grave porque 
quebra a velha alian~a solidária entre o patronato e o poder monár
quico. o patronato se acomoda a situa~ao apelando para modalidades 
novas de conscri~ao de mio-de-obra com base na imigra~ao européia 
e no monopólio da ten;a que compelia o ex-escravo a trabalhar para um 
patrio ou outro patrio igual no mundo em que toda a terra viável 
de. expl?ra~ao economica estava possuída. A in~titui~ao monárquica 
ca1, porem, dando lugar a um estado patridal de um modelo nominal
mente republicano, mas regido por um punhado de políticos profissio
nais cuja legitimidade se baseia em elei~s intermediadas pelos fa
zend~iros. Elei~s que mais negavam os direitos cidadios de um povo 
ato~tzado em fazendas do que os afirmavam. Através delas a antiga 
dom1na~o se consagra e institucionaliza, refazendo o pacto do poder 
·central com o poder local para perpetuar a ordem tradicional. 

Na transi~io do regime monárquico ao patricial, o Estado se debi
lita. As regioes voltam a aglutinar-se, opondo ao centralismo monár
quico um federalismo republicano moderado que se exacerba, as vezes, 
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episodicamente, em movimento de conteúdo autonomista que já nao 
representam amea~as a unidade nacional. O núcleo mais dinamico 
da economía é agora a cafeicultura e seria depois a indústria concentra
da no Centro-Sul. Este exerce por algum tempo a lideran~a republicana 
na ·forma de um poder central demasiado débil diante do poderlo 
economico das regiües cafeicultoras para que se possa impor. o impas
se permanece até 1930 quando a débdcle do café provocada pela 
crise economica mundial enseja urna revolu~ vitoriosa. 

Desde entao, quando a sucessao no govemo central nao se realiza 
dentro da institucionalidade - o que nao é raro - é quase sempre a 
regiao sulina - porque a mais armada do país - urna vez que abriga 
o único exército de fronteira, quem impüe o governante. Estas imposi
~es sao toleradas e inclusive acatadas pelas regioes economicas mais 
p~ósperas porque nao representam a expressao de urna hegemonía re
gional. ~epresentam o peso do poderio militar dentro de arenas políti
~as restntas das quais o povo está excloído como fonte do poder. Nao 
representam, ¡>Qrém, urna garantia de desempenho necessariamente 
~onservador.' urna vez que, pelo menos em dois casos (Vargas e Gou
Jart~ custod1aram governos de caráter mais nacional e popular que 
quatsquer outros. 

As rela~oes externas do Estado brasileiro come~am com o esfor~o 
por fazer reconhecer a independencia pela Inglaterra. O problema 
foi resolvido simplesmente mediante o duplo compromisso de assumir 
a enorme dívida de Portugal comos banqueiros ingleses e de abrir mio 
d~ pretensoes sobre as colonias portuguesas na África. Em lugar de um 
chent~ secularmente explorado e praticamente falido, a Inglaterra 
P.refertu um devedor novo e promissor. Nao teve maiores consegüen
ctas a frustracao da possível carreira colonialista do Brasil sobre Angola 
e Mo~ambique, de fato mais vinculado a Babia que a Lisboa·como fonte 
de provimento de escravos. Ao reconhecimento ingles, único decisivO' 
s~ seguir-a~ os outros, cons~lidando-se externamente a figura do Impé: 
no do Brastl como na~ao autónoma. 

No ambito latino-americano, o surgimento - frente a balcaniza~ao 
da América Hispanica - de um Estado unitário e populoso ocupando 
metade cía América do Sul foi objeto de preocupa~es. Entretanto, a 
diplomacia portuguesa já havia removido previamente grande parte 
dos possíveis problemas fixando, através de tratados com a Espanha, 
urna linha geral de fronteiras entre os seus respectivos domínios. O 
Brasil só teria de levar adiante a mesma política, demarcando progres
sivamente seus quinze mil quilometros de divisas terrestres por meio 
de tratados com cada na~ao hispano-americana e reso~vendo os pro-
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blemas que surgissem através de negocia~s e de arbitragem interna
cional, quando inevitável. 

Sérios problemas de rela~oes do Brasil com a América Espanhola 
se apresentaram quando a Coroa levou adiante velhas pretensóes ex
pansionistas portuguesas sobre a fronteira sul, com a cria~ao da Pro
víncia Cisplatina (1821/1825). A rea~o hispano-americana deu lugar · 
a diversos enfrentamentos armados que só tiveram solu~ao gra~as a 
intermedia~o dos ingleses, com a cria~ao do Uruguai como Estado
tampao entre o Brasil e a Argentina (1828). 

Logo depois surgiram novos e mais graves problemas com a Guer
ra do Paraguai (1865/1870) que unificou argentinos, uruguaios e bra
sileiros contra os eiércitos de Solano López e custou anos de luta, enor
mes gastos e grandes perdas de vida, além de urna sangria de que o 
povo paraguaio só se recuperaría um século depois. O problema funda
mental aqui era, por um lado, a delibea~ao de estrangular o processo de 
d~senv~lvimento industrial autárquico, de estilo japones, que Solano 
López vinha tentando. Seo exito teria o valor de um precedente peri
goso, sobretodo para os ingleses que propiciavam para a América La
tina, como via de desenvolvimento, a moderniza~ao reflexa na condi~o 
de exportador de generos primários e importadores de manufaturas. 
Outro co.mponente da guerra, importante para o Brasil , era a pretensao 
~aragurua de refazer pelas armas as fronteiras territoriais recuperando 
are~ sobre as quais tinha títulos históricos de domínio e, sobretudo 
.a ~me~ de ver surgir no Sul urna na~ao forte, moderna, autonoma: 
unificada e de grandes dimensoes como teria sido o Paraguai de López. 

Um novo problema grave com rela~ao a América Hispanica se 
apresentou nos primeiros anos do presente século com a Bolívia em 
virtude da ocupa~ao espontanea por seringalistas brasileiros de urna 
vasta parcela de sua província amaz.Onica. A solu~ao foi alcan~ada com 
um acord~ pactuado· entre os dois países, de compra do territorio do 
Acre e com a indeniza~ao dos grupos norte-americanos que, preten
dendo apossar-se daquele território, representavam urna verdadeira 
amea~ para o Brasil. 

Apesar dos exitos diplomáticos brasileiros que num caso guerreou 
com o Paraguai tendo como aliados a Argentina e o Uruguai e em outros 
casos resol~eu. ~través d~ negocia~s e de arbitragens sérios pro
blem~ te~tona1s, o Brasil fixou na América Espanhola urna imagem 
de na~o virtualmente expansionista. Nos últimos anos, estes temores 
recr~desceram ati~ados pela propaganda do exito do "modelo-brasi
leiro" '.~lo ufanismo ingenuo do Brasil-potencia e, sobretudo, pela 
agress1~1dade de urna ?i?lomacia intervencionista posta a servi~o da 
~xpansao sobre a Amenca Espanhola das empresas transnacionais 
instaladas no Brasil. De fato, esta imagem de um Brasil gendarme dos 
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interesses norte-americános funciona boje como a mais forte incita
~º a unidade hispano-americana, dando conteúdos políticos dinami
cos ao Pacto Andino e permitindo a supera\áo de velhos traumas para 
forjar a unidade necessária diante do que é visto como uma am~ co
mum. 

" N? plano mundial, o Brasil, que nao tem expressio propria como 
potencia, paga um alto pre~o pelos compromissos intemacionais 
que · assume. Assim é que experimentou sacrifícips enormes como o 
de deformar. sua economía no esforco de guerra principalmente para 
prover aos abados a borracha, os minérios e além disto contribuiu com 
trop~s para a batalha da ltália. Mas quando veio a paz nao foi ouvido e 
foi menos atendido que os antigos inimigos. Mais grave do que estes 
percal~s de aliadq débil sao suas contribui~es espontaneas, por um 
lado aos Estados Unidos, através de urna política de seguidismo servil 
com respeito as diretrizes de Washington para a América Latina 
e, por outro, ao colonialismo portugues pela propensao de solidarizar
se com Portugal em sua retrógrada política africana. 

Na conjuntura de pré-guerra, a existencia de múltiplas potencias 
competitivas permitía ao Brasil obter algumas vantagens mediante urna 
política lucidamente nacionalista. Assim é que pc)de impor a Roosevelt, 
como condi~ao de apoio aos aliados~ a ~onstru~o e instala~o durante 
a guerra da Usina Siderúrgica de Volta Redonda que, organizada como 
empresa estatal, foi o verdadeiro útero da industrializa~o posterior 
do país. 

Depois da guerra, sobrevindo a hegemonia mundial norte-america
na, o Brasil se vi.u mais avassalado que nunca. Aceitou, em conse
qüencia, como linha básica de sua política externa, a idéia da inevita
bilidade e iminencia de urna guerra mundial capitalismo versus 
comunismo, na qual seu papel seria o de reserva tática de recursos e de 
homens para a defesa da civiliza~o ocidental européia. Dentro dessa 
estratégia, a fun~ao de suas for~as armadas seria liquidar o comunis
mo interno e contribuir para extirpar qualquer novo intento socialista 
na América Latina que reproduzisse a fa~anha cubana. Esta política 
de "fronteiras ideológicas" prevalece ainda, apesar de desmoraliza
da. Primeiro, pela virada dos argentinos que, em lugar de formar 
ao lado do Brasil, se voltaram ao mundo hispano-americano, advogando 
o conceito do pluralismo ideológico e da unidade latino-americana 
contra a domina~ao de Washington. Em segundo lugar, pela mudan~ 
da pr(J>ria estratégia norte-americana gue deixou o Brasil sozinho como 
defensor da civiliza~ao ocidental. Aquetas diretrizes políticas pre
valeceraril no passado e subsistem ainda porque correspondem aos in
teresses empresariais predominar tes no Brasil que sio os das corpora-
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~es transnacionais empenhadas em que a diplomacia brasileira lhes 
abra mercados e oportunidades de negócio através de alian~as com go
vernos antinacionais e antipopulares. 

Este esbo~o das rela~oes do Estado brasileiro na última década 
confirma, neste campo, o que tem sido sua característica permanente: a 
de urna estrutura de poder que, ademais de classista, é a expressao 
de urna classe dominante obsoleta e consular. Seus interesses se 
op0em tanto aos nacionais quanto aos de toda a América Latina que ve 
com temor e revolta sua propensao ao exercício do papel de agente 
subimperialista destinado a debilitar os vínculos latino-americanos e a 
frear um desenvolvimento regional autonomo e socialmente responsá
vel para com suas respectivas popula~es. 
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A Crise Institucional 

N AS PRIMEIRAS décadas do século XX intensifica-se a moder
niza~ao reflexa, característica dos processos de atualiza~ao histórica, 
como seu modo próprio de supera~o do arcaísmo técnico e organiza
cional pelo aprofundamento da dependencia externa. As for~as renova
doras da Revolu~ao Industrial - apesar de condicionadas aos impera
tivos do moriopólio da terra, da economia de exporta~ao com que se 
pagavam as importa~oes e a defesa dos interesses do patronato para
sítário - possibilitam modemiza~oes que aumentam a eficácia margi
nal do sistema no exercício do sen papel de componente periférico e 
dependente. Enseja-se, assim, a tecnifica~ao dos transportes, .a intro
du~ao das máquinas a vapor, da eletricidade, telégrafo, telefone, etc., 
e , com elas, primeiro, a imigra~ao maci~a e , depois, a urbaniza~ao 
acelerada . Surgem, neste movimertto, núcleos urbanos em crescente 
expansao e um mercado interno cada vez mais alentado que propicia 
a implanta~ao de oficinas e manufaturas convertidas, mais tarde, em 
fábricas. A sociedade se transfigura aceleradamente , mantendo, 
porém, a continuídade de sua estrutura como forma~ao neocolonial. 
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A popula~o do país, que era de cerca de quatro milhoes no 
momento da Independencia (1822) passara a quatorze milhoes quando 
se proclama a República (1889) e alean~ 33 milhoes em 1930. Dela, 
urna propor~o creseénte vai se fixando nas cidades, pelo atrativo que 
exerce sobre as classes dominantes o confoi;to da nova vida urbana e, 
sobre as camadas modestas, as oportunidades de trabalho livre e assa
lariado que ofereciam. Surge, assim, urna massa popular urbana, in
dependente do poderio fazendeiro, que alcan~a condi~es para o livre 
exercício da cidadania. Estes novos contingentes, nao tendo ainda 
meios de exprimir suas próprias reivindica~es, a nao ser pelas vias 
ilegais do sindicalismo anarquista, aderem as aspira~oes dos setores 
da classe média, apoiando os movimentos que se propunham estruturar 
um regime republicano verdadeiramente democrático. 

O movimento mais importante que provocam é desencadeado em 
1924 por um grupo de militares que abandona os quartéis para:lutar 
em campo aberto: a Coluna Prestes. Seu horizonte reformador, con
tudo, apenas alcan~a o reclamo de procedimentos mais democráticos 
por parte da república fazendeira. Vale dizer, que nao lutavam para 
estmturar um poder novo mas tao-somente um poder tradicional 
melhor. 

Nesse ambiente amadurece, aos poneos, a consciencia do atraso 
nacional como problema e come~a a ser posta em causa a legitimidade 
da ordena~o oligárquico-patricial. As tensóes se acentuam. Primeiro, 
na cúpula do sistema político em que se altemavam lideran~as civis 
e militares cujas bases fazendeiras de sustenta~ao e de legitimidade 
eram cada vez mais precárias. Depois, no seio da tropa, cuja ·oficiali
dade estava predisposta tanto contra a dissipa~ao ·e o clientelismo do 
patriciado político como contra os antigos caudilhos militares. 

A crise economica mundial de 1929, provocando a débdcle dos 
centros da economia exportadora, enseja urna reabertura do debate 
sobre as bases do regime que conduz a revolu~io de 1930. Conquista 
o govemo a coalizio de políticos e militares sulinos que mais se opu
nbam, nominal~ente, a velha ordem, propugnando o fortalecimento 
do poder federal contra o poderio dos principais estados. Os n·ovos 
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govemantes encontravam diante de si tres campos abertos a ª~ªº 
renovadora. Estando desvinculados dos interesses da cafeieultura 
que, até enüo, haviam regido a vida republicana, puderam buscar 
outras bases de estrutura~io da economia. Tendo-se desembara~acio 
do velho patriciado de políticos profissionais, através dos quais a 
antiga domina~io era exercida, puderam chamar novos grupos a diri
gencia política e administrativa. Encontrando debilitados os centros 
imperialistas, em razio da crise mu-hdial, puderam tentar um novo 
trato no intercambio economico internacional. Estas oportunidades se 
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perdem em gr~nde parte porque o horizonte das aspira~oes reformistas 
dos novos donos do poder nao ultrapassa o ideário classe-medista 
das antigas intentonas militares. Assim é que nao hostilizam 0 Jati
fúnd.io nem a economia de exporta~ao. Muito ao contrário, passam a 
serv1-los devotadamente, através de moratórias e de subven~s. Pre
servam-se, deste modo, mais µma vez, os alicerces da velha ordena~ 
social e da dependencia externa. · 

No plano político, a preocupa~ao de evitar um novo levante de cau
dilhos regionais e de favorecer as lideran~as militares vitoriosas leva a 
instaura~ao <te urna política clientelista que apenas permitirla rees
truturar e ampliar a administra~ao fe4eral. Entretanto, a necessidade 
de conservar o apoio popular, que tornara a revolu~ao de 1930 vitoriosa, 
conduz a urna política social muito mais ousada que, instituindo a sin
dicaliza~ao, legaliza os conflitos de classe. Vale dizer, este poder ."re
vol ucionário'', mas incapaz de enfrentar eleitoralmente a velha repúbli
ca-f azendeira, se impoe aos caudilhos regionais pela for~a e atrai a si 
o patronato-fazendeiro por meio de favores governamentais e da 
manuten~ao do seu domínio direto sobre o campesinato. Mas imp0e 
ao patronato urbano urna regulamenta~o progressista das rela~s 
de trabalho na indústria 1e nos servi~os, atendendo as aspir~s das 
massas assalariadas urbanas. Mais tarde, quando se cristaliza urna no
va conjuntura internacional de múltiplas potencias em conflito, o go
verno pós-revolucionário se define por urna política de defesa dos 
interesses nacionais que permitiría formular um primeiro projeto de 

_, desenvolvimento autonomo, fundado na implanta~ao de empresas es
tatais de siderurgia, minera~ao e outras. 

As principais conseqüencias destas inova~es na cúpula foram a 
proscri~ao do velho patriciado de políticos profissionais, a profissio
naliza~ao da carreira militar e sua convoca~io para tarefas de govemo e 
de condu~ao do desenvolvimento económico, afastando-a da conspira
~ªº permanente. Na base social, a inov~io mais importante foi a in
corpora~ao das massas assalariadas urbanas ao sistema político, nio 
como eleitores identificáveis com partidos, mas como adeptos do Esta
do protetor, organizados em sindicatos dirigidos por "pelegos" fiéis 
ao governo. 

Assentado nestas bases, o governo revolucionário se consolida 
como um regime de caráter autocrático, nacional e sindicalista. Como 
tal se mantém no poder de 1930 a 1945 sem necessitar legitimar-se 
através de elei~oes, até que urna nova conjuntura mundial o toma inviá
vel. Isto ocorre com a vitória dos aliados na guerra e o surgimento dos 
Estados Unidos da América do Norte como a potencia hegemonica mun
dial. Este impoe a derrocada do governo Vargas, o qual, embora aliado, 
nunca merecera confian~a e exigia demasiadas concessoes com sua 
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política economica .nacionalista. Reimplanta-se, por esta via, no após
guerra, o velho reg1me patricia}, numa tentativa de recompor as formas 
de legitimidade e a estabilidade da república-fazendeira. Suas bases 
eram, já entao, demasiado débeis porque os partidos conservadores só 
podiam contar com o voto dos setores mais atrasados e mais depen
dentes do poder fazendeiro. Nas cidades surgira um eleitorado novo, 
independente, que, percebendo o caráter retrógrado dos partidos pa
triciais, tornava inviável a legitima9ao eleitoral da velha estrutura de 
poder. Incapazes de ganhar elei9oes a nao ser mediante alian9as com 
novas for9as políticas identificadas com o antigo poder autocrático, os 
partidos tradicionais vao perdendo terreno para movimentos políticos 
populistas e reformistas, cujo vigor se fundava na sua oposi9ao ao 
patriciado de velho estilo. 

Desencadeia-se, assim, a crise institucional. Suas síndromes, na 
cúpula política (1954-1964), sao urna sucessao de golpes, contragolpes, 

' um suicídio, urna renúncia e urna deposi~o a demonstrarem a obsoles-
cencia do regime político. Seu efeito básico foi recolocar diante da 
na9ao o imperativo de urna revisao ·de estrutura de poder, de urna refor
ma profunda na ordena9ao social e de urna nova op9ao entre a via da 
acelera9ao evolutiva ou a velha trilha da atualiza9ao histórica. 

Vejamos, em suas grandes linhas, o desdobramento dessa crise 
institucional. Os partidos patriciais restaurados depois da derrocada de 
Vargas conduzem ao governo, primeiro, seu antigo Ministro da Guer
ra e, depois, ao próprio Getúlio Vargas. Esse retomo surpreendente 
era, nao obstante, inevitável em virtude de lealdade do eleitorado 
popular ao antigo regime autocrático - mas socialmente respon
sável - que lhe permitira criar e controlar os dois principais par
tidos políticos, o Social Democrático para o patriciado que crescera em 
torno do regime e o Trabalhista para os assalariados. O primeiro, des
tinado a servir as classes dominantes, como sua bandeira conservadora. 
o outro, devotado a defesa . das conquistas trabalhistas, estruturado 
com base na burocracia sindical e assentado no saudosismo paterna
lista das massas. O fato de que um mesmo líder, Getúlio Vargas, 
haja podido criar dois partidos nominalmente antagonicos para mano
brar com eles é revelador da inautenticidade e ambigüidade do sistema 
político brasileiro e de sua incapacidade de assumir o caráter de 
urna ordem republicana, fundada na vontade popular. Ou ao menos, de 
instituí-la comos defeitos e virtudes dos regimes liberais que regem a 
vida política das na9oes capistalistas avan9ada'S. 

Com efeito, urna das características das sociedades urbano-indus
triais modernas que contrasta com as sociedades tradicionais de -base 
agrário-mercantil é sua capacidade de institucionalizar a vida políti
ca com fundamento no sufrágio universal, como expressao da soberanía 
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popular; de assegurar o exercício da oposi9ao política ao governo; de 
garantir o direito de organiza9ao sindical e de greve; e de assumir urna 
atitude de responsabilidade social com respeito as camadas mais 
pobres da popula9ao no sentido de proporcionar-lhes emprego, saúde, 
educa9ao e condi9oes dignas de existencia. Estas formas de participa-
9ao popular e de assistencia estatal é que viabilizam a própria estru
tura de poder, emprestando legitimidade aos góvernantes, legalidade 
a explora9ao classista e licitude ªº desfrute de privilégios. É certo que 
aqueles modos de participa9ao popular estao sujeitos a múltiplas 
formas de manipula9ao e mistifica9ao, enquanto que as regalías das 
minorías privilegiadas sao efetivas. O importante porém é que, no 
caso das sociedades industriais maduras, as classes dirigentes já nao 
podem impor-se utilizando meramente o poder repressivo do aparato 
estatal; certo grau de consentimento popular é igualmente indispensá
vel. Mais importante ainda: seu papel nao pode ser reduzido a manu
ten9ao da ordem necessária ao exercício das atividades produtivas 
e a preserva9ao da convivencia social. Elas sao chamadas, por igual, 
a cumprir urna fun9ao compensatória frente aos grupos sociais mais 
carentes e a limitar o arbítrio privatist_a. A lei se configura, entao, como 
o limite a liberdade de' explora9ao dos mais pobres pelos mais ricos, 
como a garantía institucional que assegura direitos e prescreve deveres 
para todos. 

No caso das sociedades que se incorporaram a civiliza9ao industrial 
por atualiza~ao histórica, como economias apendiculares e dependen
tes afondadas num subdesenvolvimento de caráter autoperpetuante 
nao se logra esta institucionalidade. Netas, sornando-se a explora9ao 
classista interna a espolia9ao estrangeira dos recursos naturais e dos 
frutos do trabalho nacional, é impossível alcan9ar e consolidar formas 
estáveis de participa~ao popular no poder porque elas conduziriam a 
profundas reordena9oes sociais. Disto resulta a imperatividade de 
estruturas de poder de caráter despótico, em que a expressao eleitoral 
da soberanía popular é coibida ou defraudada porque o grosso da popu
la9ao deve ser contingenciado a votar contra seus próprios interesses; 
em que só se admite urna oposi9ao política formal, que antes consolida 
que debilita a ordena9ao social desigualitária; em que os direitos de sin
dicaliza9ao e de greve nao chegam a consolidar-se; e em que os deveres 
do Estado para com as massas populares nao sao jamais levados em 
con ta. 

A estrutura de poder das sociedades capitalistas-industriais 
modernas, apesar de seus defeitos, é a forma institucional de alcan9ar 
o consentímento popular para o funcionamento do sistema social. 
Embora incapaz de abrir a ordena9ao social a redefini9oes, esta ins
titucionalidade prove os mecanismos de concilia9ao de interesses opos-

119 



tos, evitando o conflito aberto. Nas sociedades dependentes isto nao 
ocorre porque, enquanto nas primeiras a tradi~ao institucional garan
te o respeito a Constituicao e a sucessao no poder sem apelo a violen
cia (excetó em conjunturas de crise); nas últimas, a crise é cronica 
e deriva precisamente do caráter cruamente desigualitário da ordem 
sOcial e da conseqüente incapacidade do regime de legitimar-se aos 
olhos do povo, através de procedimentos institucionais. Nestas condi
\i)es, tendem a comparecer como mais "democráticos" ou ao menos 
mais populares, alguns governos formalmente autocráticos, abertos, 
porém, as reformas estruturais, responsáveis socialmente com o res
peito as camadas despossuídas e capacitados a coactar a exploracao 
classista interna e a espoliacao estrangeira. 

No Brasil, o regime mais próximo de urna ordenacao liberal foi a 
monarquía parlamentar do lmpério como expressao realista de urna 
sociedade escravocrata e centralista mas capaz de assegurar aos privi
legiados também o priviiégio da liberdade e do respeito aos direitos in
dividuais. Na República, o "coronelismo" representou a forma supre
ma de autenticidade na institucionaliza~o política. Apesar de suas ca
racterísticas discricionárias, a intermediacao do "coronel-fazendeiro" 
lhe con feria funcoes concretas de protetor do eleitorado de seus '' cur
rais". Nao sendo a mesma viável para o eleitorado urbano, este deveria 
ser manobrado por candidatos impos_tos pelos partidos, mas incapazes 
de oferecer-lhe nada em troca do voto e cujo caráter de porta-vozes 
das classes patronais urbanas se punha, de imediato, a descoberto aos 
olhos do eleitor. 

Nessas circunstancias, é urna autocracia, o nacional-sindicalismo 
de Getúlio Vargas, que se configura para o proletariado urbano como a 
forma desejável de governo porque fala ªº povo de seus interesses 
concretos: o amparo contra o patrao e a polícia; a oportunidade de or
ganizacao sindical; a estabilidade no emprego e o salário mínimo. 

Restaurado no poder em 1951, Getúlio Vargas é levado ao suicídio 
no desespero de governar contra a hostilidade dos políticos profis
sionais, mas sua imagem paternal se fixa no povo com maior intensida
de ainda. Juscelino Kubitschek é eleito com os votos do líder morto 
para executar no poder urna política oposta. É ainda o antipartidismo 
das massas urbanas que eleva, depois, a Presidencia da República o 
"populista" Janio Quadros e, mais tarde, incidentalmente, o "refor
mista" Joao Goulart, como a encarnacao dos compromissos getulistas. 

Os dois últimos sao apeados do poder ao tentarem por em execu
cao seus programas políticos. Janio Quadros, através de urna renúncia 
que tinha aparentemente como objetivo provocar um movimento 
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popular que o reconduzisse a chefia do governo, com forca suficiente 
para enfrentar a rea~ao. Joao Goulart, mediante a deposicao por um 
golpe militar que visava impedir a execucao da Lei de Remessa de 
Lucros que coactaria a exploracao estrangeira e a concretizacao da Re
forma Agrária. A resistencia ao golpe se tornara impraticável porque 
as alternativas que se abriam ao governo para permanecer no poder 
eram levar adiante o processo chamando o povo para urna confronta
\:ªº revolucionária com a reacao; ou retroceder no programa de refor
mas e aceitar a tutela da direita. Como as duas saídas · eram igual
mente inadmissíveis para um regime de caráter reformista. este se 
viu. paralisado e sua queda tornou-se inevitável. Nao existindo forcas 
políticas de esquerda suficientemente lúcidas e organizadas para li
derar, etas próprias, a Juta pela saída revolucionária, o povo vio, 
perplexo, cair sem luta o governo que mais parecía corresponder aos 
seus interesses. 

Instaura-se, assim, no quadro político brasileiro urna ditadura re
gr~ssiva e repressiva que expressa melhor que qualquer outro regime 
a incapacidade das classes dominantes dependentes para instituir 
urna estrutura de poder fundada na soberania popular. Que a nova or
dem imperante seja ditatorial, nao cabe a menor dúvida. É evidente 
sua inaptidao para obter qualquer legitimacao do poder que exerce 
e da ordem que instituiu, seja por meio de eleicoes livres, seja por 
outras formas de participa~ao popular. Mas continua obscuro o seu_ 
caráter e, sobretudo, as suas propensoes. 

M uitos consideram o re gime brasileiro urna forma neocolonial de 
fascismo. Entretanto, . ele se aproxima mais dos modelos espanhol e 
portugues do que do ·nazista e fascista, embora tenha elementos co
muns com estes últimos. Entre eles, sua obsessao anticomunista e seu 
caráter repressivo. Mas deles se distancia por algumas características 
fundamentais. Entre outras, a de nao se opor aos centros imperialistas 
internacionais propugnando, ao contrário, urna política de satelitizacio; 
a de orientar-se para a industrializá.;ao recolonizadora e . P~ra a mo
dernizacao reflexa, ao invés de incentivar a expansao das empresas es
tatais e o desenvolvimento nacional autónomo; e, ainda, por sua polí
tica economica de servir-se da mais alta tecnología a custa da reducio 
do número de empregos e de combater a inflacao através do confisco 
de salários. Por tudo isto seria mais adequado comparar a ditadura bra
sileira coma portuguesa e a espanhola. Nos tres casos estamos diante 
de regimes-limite, implantados por classes dominantes historicamente 
incapazes de promover o progresso, as quais, no extremo de suas pos
sibilidades de sobrevida apelam para regimes despóticos cuja fun~ao 
precípua é a de perpetuar a hegemonía de urna dominacao classista 
obsoleta. 
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Suas características distintivas sao, em primeiro lugar, a de um re~ 
gime socialmente regressivo que se expressa no retrocesso que repre
sentou para os trabalhadores a perda de direitos duramente conquista
dos, tais como a liberdade sindical, o direito de greve, a legislac;ao 
trabalhista. Expressa-se também na inaptidao da ditadura de construir 
um sistema sócio-economico preocupado em atender as necessidades 
vitais da maioria da populac;ao; de realizar as potencialidades nacio
nais de desenvolvimento ·autónomo e de impulsionar a criatividade cul
tural. A segunda característica distintiva da ditadura brasileira é sua 
natureza repressiva, manifesta na escalada das mais violentas formas 
de repressao a qualquer tipo de oposic;ao. Especialmente a oposic;ao da 
esquerda virtualmente insurgente que passa a ser cac;ada e esmagada 
na tortura e na chacina como só ocorrera antes sob o domínio fascista. 
O exercício destas formas hediondas de repressao política tem como 
efeitos colaterais, por um lado, a tendencia a generalizar a repressao 
a outros setores e, por outro, a de degradar moralmente aos seus 
executores e fixá-los numa postura de fúria desvairada que fará deles 
un1 sério obstáculo ao restabelecimento no Brasil de um ambiente de 
convívio humano digno e de garantías democráticas generalizadas. 

Tanto o caráter regressivo, como o repressivo, do atual regitpe bra
sileiro decorrem de sua postura a-histórica como um poder posto a 
servic;o dos setores mais abonados e, particularmente, das empresas 
estrangeiras cuja a~ao mancomunadá condena o Brasil a entrar num 
novo niovimento de incorporac;ao histórica. Nao é o seu caráter de 
autocracia militar, mas sua orientac;ao antinacional e antipopular que 
o incon1patibilizam com o povo e com a nac;ao, recolocando cada vez 
niais imperativamente o desafio de refazer a estrutura de poder, já 
nao através de governos populistas e reformistas como os anteriores, 
1nas de n1ovimentos revolucionários que se desencadeiem para condu
zir a un1a das duas saídas de ruptura com o subdesenvolvimento: 
a vía nacionalista-modernizadora ou a socialista. A primeira, porque de 
feic;ao militar - como a que se configura no Peru - poderia eventual
mente estruturar um poder novo, nacionalista e socialmente responsá
vel, que implantasse a reforma agrár~a e contivesse a explorac;ao es
trangeira sem quebra de continuidade institucional. · A segunda, teria 
de enfrentar o desafio prévio de erradicar a estrutura de poder vigente 
a fin1 de n1obilizar as e1lergias nacionais para a execuc;ao de um projeto 
próprio de desenvolvimento pela via socialista revolucionária. 

Esta opc;ao 'imperativa entre os interes~es dos que desejam per
petuar a velha ordem e as aspirac;oes dos que querem <;onstruir o futuro 
afeta hoje o destino de urna na.c;ao com urna populac;ao superior a 100 
n1ilhoes de habitantes, metade da qual submersa numa condic;ao de 
niarginalidade. Esta mole humana, produzida pelo sistema e cada vez 
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mais dispensável a sua manuten\áo, marginalizada social, cultural e 
economicamente da sociedade nacional, constitui a principal forc;a 
virtualmente insurgente contra a ordenac;áo global. Seu reclamo é 
simplesmente o direito a um emprego regular que permita atingir 
os modestos níveis de consumo do estrato imediatamente superior; a 
oportunid.ade de educar os filhos em nível primário e de tratar suas 
enfermidades. Entretanto, o sistema é incapaz de incorporá-la até 
mesmo neste nível mínimo, mantendo a velha estrutura de poder. 
Ao contrário, tende a alargar estas camadas deserdadas na medida 
em que a tecnificac;ao ·das atividades produtivas, orientada para pou
par máo-de-obra, torna o coeficiente da absorc;áo de trabalhadores 
na forc;a de trabalho regular inferior a taxa de crescimento demográfi
co. 

Estas camadas equivalem, no Brasil moderno, as massas margi
nais européias que, há um século, pareciam destinadas a operar 
como a forc;a básica da revoluc;ao socialista e que a teriam levado a 
cabo se nao houvessem sido macic;amente exportadas para novos espa
c;os no além-mar ou desgastadas em guerras. As classes dominantes 
brasileiras e seus aliados externos, nao podendo apelar para essas 
solu<;Oes, sonham com urna contencao· demogenética que, estrangu
lando o crescimento da populac;3.o, torne viável, num futuro remoto, 
a incorporac;ao dos remanescentes ao sistema. Elas correspondem tam
bém, com mais propriedade ainda, as massas escravas e de trabalhado
res livres que, no Brasil do passado, lutaram através de séculós pela 
liberdade e por urna vida melhor. Com duas diferenc;as, porém, a de 
que aquetas massas nao eram marginais, porque havia escassez de 
mao-de-obra; e de que, ainda quando incidentalmente vitoriosas, 
elas nao tinham qualquer possibilidade de empreender urna reorde
nac;ao racional da sociedade, enquanto que hoje esta· é urna possibili
dade concreta, pelo caminho de urna revolu~ao socialista. 

Na conjuntura presente do Brasil, a estrutura de poder é urna 
hierarquía militar que rege urna ampla coalizao classista. Nela estao 
incorporados, por um lado, remanescentes do velho patronato fazen
deiro e parasitário e do patronato-moderno, empresarial e gerencial, 
das grandes empresas nacionais e estrangeiras; e, por outro, um 
patriciado gerontocrático de políticos profissionais incapazes de ganhar 
elei\oes e um corpo de tecnocratas submissos aos interesses empre
sariais. Todos eles estao mancomunados para impor a nac;ao um regime 
despótico e retrógrado como única maneira de preservar a ordenac;ao 
social tradicional e impedir qualquer abertura das instituic;oes a refor
n1a. Seu objetivo é manter-se no poder a qualquer custo, abandonando 
os antigos simulacros de legitima\ao republicana de governo e apelan
do brutalmente para a repressao. Seu projeto a longo prazo é induzir a 
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na~o a rota da atualiza~ao histórica, combinando urna intensa moder
niza~ao da indústria e dos servic;os com a preservac;ao e a ampliac;ao 
do sistema de fazendas. Vale dizer, levar adiante e aprofundar a de
pendencia através de urna industrializa~o recolonizadora regida por 
empresas transnacionais, condenando o povo a desocupac;ao nas cida
des ou ~ exp)orac;ao nos latifúndios para garantir a minoría privilegiada 
o usufruto de um alto nível de vida. 

Em oposic;ao a este projeto estao os interesses da grande maio
ria da populac;ao brasileira impedida pela forc;a de lutar pela superac;ao 
do atraso, da ignorancia e da penúria e pela realizac;ao das potencialida- · 
des de progresso do país. As camadas integradas no sistema como as
salariados e empregados urbanos, ainda que nao aspirem erradicar re
volucionariamente a velha estrutura de poder, impedem, tacitamente, 
por sua postura política antipatricial, a substituic;ao da ditadura por 
urna real legitimac;ao eleitoral da velha ordem. As forc;as virtualmente 
insurgentes estao representadas, de um lado, pelas vanguardas polí
tico-revolucionárias que buscam, debaixo das condic;oes mais adver
sas, alcanc;ar a condic;ao de disputantes do poder. E. do outro, pela 
oposic;ao virtual dos setores mais conscientes das classes subalternas e, 
sobretudo, pelas classes oprimidas do campo e da cidade, cuja efeti
vac;ao é o requisito indispensável para desencadear a revoluc;ao neces-

, . 
sarta. 

Neste · quadro sombrio, em que as perspectivas revolucionárias 
socialistas sao mais tenues que nunca, surge, como única esperanc;a 
imediata de renovac;ao, a possibilidade de urna mudanc;a radical 
na postura política da burocracia militar detentora do poder. Com efei
to, é visível o temor das classes dominantes brasileiras de que o arbítrio 
militar, que até agora recaiu sobre o povo, se volte, amanha, contra 
seus interesses para por termo a explorac;ao estrangeira e ªº latifún
dio. Seu temor é nossa esperanc;a. Nao é provável mas nao é impos
sível o surgimento no Brasil de um regime militar de caráter naciona
lista e socialmente responsável que desatrele as forc;as armadas de 
sua servidao· a oligarquía, liberando-a para a lideranc;a de um mov1-
n1ento nacionalista modernizador. 
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e ULTURA é a heran~a social de urna comunidade humana, 
representada pelo acervo co-participado de modos padronizados de 
adapta~áo a natureza para o provimento da subsistencia, de normas 
e institui~oes reguladoras das rela~oes sociais e de corpos de saber, 
de valores e de cren~as co,m que seus membros explicam sua experien
cia, exprimem sua criatividade artística e a motivam para a a~ao. 
Assim concebida, a cultura é urna ordem particular de fenomenos 
que tem de característico sua natureza de réplica conceitual da reali
dade, transmissível simbolicamente de gera~ao a gera~ao, na forma de 
urna tradi~áo que prove modos de existencia, formas de organiza~ªº· e 
meios de expressáo a urna comunidade humana. 

Mediante a integra~áo nesses corpos de tradi~áo é que os homens 
se humanizam, ao mesmo tempo em que se incorporam a urna deter
minada entidade étnica, ao aprenderem sua língua, ao se habilitarem 
a fazer as coisas de acordo corrí as técnicas que ela domina, a com
portar-se segundo as normas neta consagradas e, finalmente, a viver de 
acordo com seus usos e costumes. Por isto mesmo, cada cultura é 
percebida pelos seus detentores como o modo natural e necessário 
de serem homens em face dos membros do seu próprio grupo e em face 
de outros grupos humanos. 

Neste sentido, qualquer sociedade possui urna cultura, desde as 
de níveJ tribal até as sociedades nacíonais · modernas. No primeiro 
caso, sua cultura será constituída por um acervo singelo, cujos elemen
tos essenciais podem ser apreendidos e descritos com facilidade . 
No caso de sociedades nacionais modernas, será um vasto patrimonio 
con1plexo e diversificado, conforme os grupos de convívio em que se di
vida a sociedade, tais como: as áreas ecológico-culturais a que se 
adapte e as subculturas corresponderites a estratos sociais diferencia
dos da popula~ao, com as classes soc1a1s. Outras linhas de varia~ao 
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sao as esferas cult~rais diferenciadas como a cultura vulgar ou popular, 
transmitida oralmente, e a cultura erudita dos letrados. 

Em certas condi~s catastróficas - como as derrotas em guerras, 
as hecatombes ou as conquistas - as formas de expressao da cultura 
podem ser reduzidas a limites mínimos. Essas vicissitudes as vezes 
traumatizam tao profundamente urna cultura que a condenam a desa
parecer. Todavia, como cada homem é sempre e essencialmente 
un1 ser cultural, detentor da tradi~ao que o humanizou, sua cultura 
só desaparecerá com ele se ele for impossibilitado de transmiti-la so-
cialmente a seos descendentes. · 

Em qualquer caso, a cultura de urna sociedade é o conjunto in
tegrado dessas tradi~s diferenciadas através das quais seus diversos 
componentes contribuem para o preenchirnento de s.uas condi~oes de 
existencia. A cultura, assim definida- apesar de sua natureza de sími- · 
le conceitual-, é um conjunto de fatos diretamente perceptíveis ou in
feríveis pelo estudo dos produtos materiais da a~io humana conforma
dos segundo padr0es estandardizados; pela observa~io das formas re
correntes de conduta vividas de acordo com normas prescritas; e pela 
análise das manifesta~s de valores, cren~as e explica~oes veiculadas 
através de sistemas simbólicos de comunica~ao. O arqueólogo que re
constitui urna cultura pré-histórica só conta praticamente, com a pri
meira forma de manifesta~io da -cultura: a ''material''. O historiador, 
somente com a última, registrada em documentos; enquanto que o 
etnólogo que estuda urna tribo indígena conta com as tres. Nos dois 
primeiros casos, o estudioso focaliza urna cultura que nao mais existe 
porque desapareceu a sociedade que a detinha. No último caso, observa 
uma cultura existente como urna entidade viva em certo momento de um 
rontihuum que a vincula ao passado do proprio grupo e a de inúmeros 
outros grupos de que sofreu influencias ainda perceptíveis. Mas se 
configura. naquele momento, como o resultado residual do seu proces
so de forma~io que permanece vivo e atuante porque, de alguma for
ma. preenche as condi~s necessárias a existencia daquele grupo hu
mano tal qual é. Isto significa que atuam sobre a cultura fatores de per
sistencia e de altera~io de seu conteúdo que a cada momento se equi
libram com respostas coletivas aos requisitos de sua sobrevivencia e da. 
reprodu~o de seu modo de vida através das gera~s. 

Um dos fatores fundamentais ·da mudan~a cultural é a criativida
de através de inven~s e descobertas. Outros fatores de mudan~a 
sao a difusio através dos contatos entre povos e a inova~io através· 
de movimentos . sociais revolucionários que ensejam o exercício da 
criatividade no plano institucional. A difusao cultural provoca efeitos 
que variam enormemente, conforme os contatos se estabele~am 

entre grupos do mesmo grao de desenvolvimento ou entre grupos 
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separados por grandes diferen'ras evolutivas; conforme se processem 
espontaneamente ou sob condi'roes de compulsao e domina~ao. No 
prin1eiro caso - contato espontaneo de grupos culturalmente homoge
neos - os respectivos patrimonios sao oferecidos a cada grupo para 
que escolha os elementos do acervo alheio que deseja adotar. E a 
ado~o de novos tra~os se faz habitualmente com a capacidade de pro
duzir por si mesmo os novos elementos sem estabelecer rela~oes 
de dependencia. No segundo caso, embora o grupo mais desenvolvido 
tenha mais a oferecer, nao existe para o grupo atrasado a possibilida
de de escolher o que deseja adotar e, menos ainda, condi~oes de produ
zir por si próprio o que adote. De~se modo, o contato conduz fatal
mente ao estabelecimento de rela9oes de dependencia. Exemplificam o 
pritneiro caso, as rela9oes intertribais em que a ceramica, por exemplo, 
se difundiu de um povo a outro. Exemplificam o segundo, as rela9oes 
entre índios e brancos, através das quais se difundiram os instrumentos 
de metal ou as rela9oes culturais sob condi~es de domina9io colonial. 

Na cultura assim definida se podem distinguir, conforme assinala
mos, tres ordens de componentes fundamentais: o sistema adaptativo 
que é o conjunto das formas de a9io sobre a natureza para a produ~ao 
das condi9oes materiais de existencia das sociedades. O sistema 
associativo, que é o conjunto de modos de organiza~ao. das rela~oes 
interpessoais para os efeitos da reprodu~o biológica, da produ~ao e 
da distribui~ao de bens e da regula'rio do convívio social. E o sistema 
ideológico qué compreende as idéias e os sentimentos gerados no es
for90 por compreender a experiencia coletiva e por justificar ou ques
tionar a ordem social. 

Este terceiro conteúdo da cultura é o que nos interes
sa especialmente aqui. Ele é que corresponde, estritamente, a urna 
réplica conceitual da realidade tal como é percebida por urna sociedade 
humana. Seus conteúdos fundamentais sao a Jinguagem, o saber, 
a mitología, a religiao e a magia, as artes, os corpos de valores éticos 
e a integra~ao de todos eles em um ethos que é a concep~ao de cada 
povo sobre si mesmo em face dos demais. Neste sentido, o sistema 
ideológico é urna expresao de toda a cultura, urna vez que cada conteú
do desta ~ncontra aí seu reflexo n~ forma de referencias, de explica~oes 
e de mot1va~oes. Esta representa~ao tem como atributos fundamentais 
sua ambigüidade e seu caráter de entidade determinada. 

O sistema ideológico é intrínsecamente ambíguo porque tanto 
pode refletir objetivamente a realidade e explicar realisticamente a ex
periencia, como pode deformá-la. Na verdade, tende a mistificá-la. Na 
própria linguagem já se encontra esta ambigüidade, inerente a sua 
dupla capacidade de operar como modo de expressao simbólica de 
percep9oes objetivas e como fabula~ao, pelo uso da linguagem, para 

129 



entretecer enredos. Por isso, o sistema ideológico, em seu conjunto, 
pode ser tido como urna recria9ao simbólica do mundo, presa a reali
dade porque permanentemente referida a praxis, mas sempre sujeita I 

a aliena9ao. seja devido a incapacidade de compreender a experien
cia vivida, seja pelo exercício da versatilidade tao caracteristicamente 
hun1ana para desdobrar idéias e para criar fantasías verossímeis. 

O sistema ideológico é intrínsecamente determinado por seu 
caráter de reflexo conceitual da prática adaptativa e associativa. É 
por elas determinado, urna vez que <leve reproduzir necessariamente 
cada altera9ao que se processe nessas esferas. Mas é também capaz, 
en1 certas circunstancias, de influir sobre elas, tanto acelerando quanto 
retardando movimentos de transforma~o da vida social, mediante 
a formula9ao de metas co-participadas e o equacionamento de pro
blen1as. 

Embora conceitualmente distinguíveis, nao se pode falar do 
sistema ideológico sem referir aos demais, porque eles sao inseparáveis 
no mundo das coisas como contrapartes de urna totalidade. A inter
dependencia de suas partes se revela de múltiplas formas, principal
'mente pela existencia de rela9oes necessárias entre urnas e outras, 
tanto de correspon'déncia , como a mentalidade do campones e. seus 
n1odos de vida, quanto de impregnafao, como a temática da arte dos 
povos que vivem da ca9a. Estas rela9oes nao sao mecanicas, porém, 
urna vez que admitem certas discrepáncias,.tais como a difusa.o de urna 
religiao ordinária de urna sociedade pastoril entre povos que tem modos 
de vida diversos; defasagens, como seja a persistencia de atitudes colo
niais num povo tornado políticamente autónomo; aliena9oes, que 
chegam a ser flagrantes no caso das sociedades dependentes que a40-
tan1 como visa.o de si mesmas a ideología dos seus dominadores, rom-
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pendo toda correspondencia entre o seu ser e a sua consc1enc1a. . 
A possibilidade de se configurarem tais discrepancias, d~fasagens, 

alienaQ)es e contradi9oes nos permite falar de culturas mais ou menos 
integradas, conforme o grau de congruencia interna de seus componen
tes; e de culturas autenticas. porque seu conteúdo corresponde aos 
interesses do desenvolvimento autónomo das sociedades que as detem. 
E, por oposi9ao, autoriza a falar também de culturas espúrias, quando 
integram, nas compreensoes co-participadas, elementos de justifi
ca9ao do domínio exógeno ou de deforma9ao da própria imagem. E, 
ainda, de situa9oes de marginalidade cultural quando os modos de par
ticipa9ao na cultura de certos estamentos da sociedade sao tao diferen..: 
ciados e contrapostos com respeito aos do grupo dominante que sua 
consciencia social é altamente diferenciada e seu próprio modo de ser 
torna-se objeto de discrimina9ao pelos demais, ocasionando tensoes 
e frustra9oes. 
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Nas sociedades nacionais originadas de feitorías correspondéntes 
a configura9ao que designamos como Povos-Novos, a cultura se plasma 
con10 urna cria9ao necessariamehte · espúria potque nasce condicio
nada pela domina9ao colonial:' Esta, além• de imp<?SSibilitar a maioria 
da popula9ao de criar e exprimir urna cultura original, a compele a ado
tar idéias, valores e c9stumes estranhos. Aº forma mais drástica desta 
vicissitude é o processo de deculturafáo, exemplificável. pelo caso 
dos escravos desgarrados de· suas matrizes para servirem a amos es
trangeiros em terras Iongínquas onde eram reunidos a outros escravos, 
que tan1bém lhes eram estranhos; e submetidos todos a urna série de 
con1pulsoes destinadas a desenraizá-los de suas tradi~oes originais. A 
decultura9ao tem como elementos básicos, seu caráter compulsório 
expresso no esfor~o por inviabilizar a manifesta~ao da cultura própria 
e por in1possibilitar sua transmissao; e sua natureza de procedimento 
deliberado de incorpora9ao de pessoas já integradas numa tradi9ao em 
un1 novo corpo de compreensoes comuns, tendente a cristalizar-se 
como urna nova cultura. 

O negro e o índio, submetidos a esse processo eram, primeiro, 
"desumanizados" ao serem tratados como coisas ou como bichos 
enquanto permaneciam "bo9ais" e, depois, "re-humanizados" ao se 
converterem em "ladinos" pelo aprendizado da língua do senhor, 
pela incorpora9ao compulsória ao novo regime de trabalho, pela 
adapta9ao a nova dieta que terminam por integrá-los na nova socieda
de e por aculturá-los. 

Tal como definida acima, a decultura9ao é, na verdade, urna 
primeira instancia do processo mais geral, a aculturafáo, que opera 
tanto pelo desenraizamento como pela criatividade cultural, através dos 
quais as etnias se conformam e se transfiguram. Esta transfigura9ao 
torna-se imperativa para as popula~oes deculturadas dada a necessida
de de plasn1ar novos corpos de compreensües comuns eco-participadas 
para viabilizar o convívio humano e a participa9ao na vida social. 
Por esta razao é que, nas situa9oes típicas de acultura9ao, encontramos 
quase sempre culturas em cristaliza9ao representadas por protocélu
las nas quais se fundem conteúdos das tradi9oes culturais em confronto 
e novos elen1entos culturais se criam. Numa segunda instancia, estas 
protocélulas culturais passam a atuar como núcleos de acultura9ao, 
já entao na forn1a das etnias embrionárias que eventualmente poderao 
an1adurecer pouco a pouco, até a condi9ao de etnias nacionais. 

Quando as etnias nacionais. surgem em decorrencia da expansao 
de povos culturalmente mais avan~ados (ou ao menos mais eficazes, 
porque conseguem impor seu domínio), o patrimonio <lestes tende a 
predonlinar na cultura nascente, sobretudo na subcultura dos estratos 
dominantes. Nesse sentido é que as etnias embrionárias surgem 
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con1 culturas nao-integradas e espúrias, porque formadas por con
teúdos distintos e contrapostos: os dos setores privilegiados inteira
n1ente aculturados e o das camadas marginalizadas que retem parte 
do patrimonio origb1al ou cuja posi~ao social só permite e só exig~ aque
les graus limitados de participa~ao nas pautas da cultura dommante, 
que as tornero mais eficazes em sua fun~ao de for~a de trabalho. 

Só mediante um esfor~o persistentemente conduzido contra ,todas 
as formas de compulsao e aliena~ao, as sociedades nascentes podem 
auto-afirmar-se como urna nova entidade étnica. Esta amadurece a 
medida que sua cultura se liberta da carga de pré-n~oes e pre
conceitos destinados a resigná-la com seu destino de núcleo ancilar 
de urna macroetnia em expansao; e a medida que toda a popula~ao 
se incorpora ao mesmo núcleo de compreensoes culturais, dando inte
gra~ao a sociedade nacional e homogeneidade e autenticidade a 
cultura. 
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Criatividade Cultural 

O ESTUDO dos modos e circunstancias em que se exerce a cria
tividade cultural exige um exame crítico prévio de alguns conceitos, 
especialmente as n~s de relativismo cultural e de autenticidade cul-
tural, tal como sio habitualmente utilizados pelos antropólogos. . . 

Em sua ace~o corrente, o conceito de relativismo cultural se 
refere a idéia de que as culturas, sendo entes individuais e· únicos, 
estao imbuídas de qualidades singulares que as tornam insusceptíveis 
de compara~o valorativa. Contrapor urna cultura tribal a outra ou a 
urna civiliza~o, ou comparar duas civil~s entre si, seria o mesmo 
que opor valorativamente um coelho a urna galinha, ou ambos a um 
rinoceronte. Nenhum deles seria melhor ou pior que o outro, nao tendo 
cabimento no caso qualquer juízo de valor. 

O raciocinio é sutil porque destaca qualidades reais das cons
tru~s culturais e é generoso porque enaltece as culturas mais simples 
em rela~o as' mais complexas. E também porque, ao etnocentrismo 
arraigado em toda sociedade humana, op0e urna compreensio solidária 
e niveladora_ Mas é lamentavelmente um raciocínio questionável 
porque a conclusio que dele se extrai é que as culturas nio sio superio
res nem inferiores, senio diferentes. A verdade é que isto nio as 
in1pede de ser, segundo critérios objetivos, mais ou menos deseo-
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volvidas e de corresponderem a estágios mais avan~ados ou menos 
avan~ados da evolu~ao sócio-cultural. 

Os argumentos utilizados para sustentar as teses do relativismo 
cultural se baseiam na impossibilidade de fazer comparac()es valo
rativas entre diferentes rituais religiosos, gostos culinários, estilos 
artísticos, normas de conduta, etc. Sem embargo, os antropólogos 
p0em tanto empenho em demonstrar a impossibilidade de julgar 
valorativamente estes componentes da cultura que se esquecem de 
que isso é perfeitamente factível em rela~o a eficácia economica das 
técnicas produtivas, por exemplo. Esquecem, por igual, os vínculos 
complexos mas inegáveis entre os níveis de desenvolvimento tecnoló
gico-produtivo, as formas de organiza~o social e os graus de raciona
lidade da visao do mundo. 

Esta combina~ao delicada de observa~es sutis, de aprecia~oes 
generosas e de pontos cegos torna a n~ de relativismo cultural urna 
forma de induzir atitudes conformistas. Com efeito, a defesa do direito 
inalienável das sociedades mais simples de manter suas culturas 
se converte, através desta ideología, em urna aprecia~ao refinada 
do arcaico e em urna postura nostálgica de defesa de valores humanos 
que só floresceriam nas sociedades dependentes e atrasadas. 

O mesmo ocorre com algumas n~s conexas a de relativismo 
cultural, tal cotno o conceito de singularidade ou originalidade das 
culturas e civiliza~oes. Em muitos textos, ele assume implícita e explí
citamente a forma de duas discrimina~es valorativas. Primeiro, a ten
dencia a atribuir a certas sociedades e culturas qualidades dinamicas 
peremptórias que as tomariam mais susceptíveis de pogresso continua
do; e a outras, qualidades opostas de apatia e desinteresse material 
que conduziriam ao atraso resignado. Segundo, a propensao a impreg
nár instancias da evolu~ao humana de atributos ideológicos suposta
mente inerentes a certos povos ou civiliza~s; mais concretamente, 
a chamada civiliza~ao européia. ocidental e cristá. 

A primeira ordem de discrimina~o nao leva em conta o fato 
de que os europeos que protagonizaram os últimos proce~sos civiliza
tórios foram, ao longo de milenios, povos sem qualquer destaque 
assinalável por sua criatividade cultural. E que, ao contrário, muitos 
povos boje submersos na dependencia e no subdesenvolvimento flo
resceram no passado como altas civiliza~es autonomas. A segunda 
ordem de discrimina~ao conduz a ingenuidade de tratar certos elemen
tos da tecnologia moderna como se fossem logros intrinsecamente 
europeos. Dentro desta perspectiva, as máquinas a vapor ou os motores 
a explosáo corresponderiam antes a fa~anhas espetaculares do homem 
branco que a instancias necessárias da evolu~ao humana que, se nao 
houvesse ocorrido ali, teriam surgido em alguma outra parte. Em vir-
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tude disso, em muitos textos, o vapor, o carvao ou a gasolina aparecem 
tao in1pregnados de europeidade que passam a ser vistos como entes 
ocidentais e até cristaos. 

Urna atitude mais crítica a respeito destas questoes levaría a pon
derar que o desenvolvimento cultural nao é tao relativo e insusceptível 
de con1para9ao como se faz crer. Ao contrario, ao longo de toda a his
tória humana, encontramos as sociedades concretas enquadradas em 
determinadas forma~oes economico-sociais, isto é, em certas etapas 
de un1a progressao evolutiva. Tais forma~es sao comparáveis urnas 
com as outras, podendo ser objetivamente classificadas como equi
valentes, superiores ou inferiores. Ou seja, comparáveis, pelo menos 
COl11 respeito as quaJidades de eficácia de SeU modo de adapta9ao 
a natureza para prover a subsistencia; a amplitude das rela~oes de 
niutualidade dentro das estruturas sociais em que se integram suas 
respectivas popula~oes; e ao grau de racionalidade de suas interpre
ta96es simbólicas do mundo. 

Ademais de explicativa, esta compreensao é também mais dina
mica porque admite que a posi~ao em que se encontra urna sociedade 
nao corresponde a suas qualidades inatas ou a qualidades imutáveis 
de sua cultura, senao, em larga medida, a circunstancias susceptíveis 
de transforma~ao. Alteradas estas, qualquer sociedade pode experi
mentar auges de progresso se logra incorporar a sua cultura elementos 
de um acervo tecnológico-produtivo que,' mais que tra~os de urna cul
tura qualquer, faz parte, boje em dia, do patrimonio do saber humano. 

Dentro desta visao, seria em seos modos de existencia e nas con
junturas em que um povo se relaciona com os demais e experimenta a 
influencia dos processos civilizatórios atuantes que <levemos buscar 
explica~s para seu nível de desenvolvimento, e nao em supostas qua
lidades singulares de sua cultura. 

Sem embargo, é necessário reter da no~ao de relativismo cultural 
sua posi9ao crítica com respeito as formas presentes de civiliza~ao. 
De fato, nada mais absurdo que tomá-Ias como formas acabadas ou 
terminais do desenvolvimento humano, ou como situa9oes desejáveis 
por si mesmas, melhores enquanto mais modernas ou avan9adas. 
Nao sao formas acabadas porque representam momentos de um lon
guíssin10 processo de autotransfigura9ao do hornero e da cultura que 
continuará operando no tempo. Nao sao intrínsecamente desejáveis 
porque representam antes vicissitudes de um processo mais ou menos 
espontaneo, que realiza9ao de metas racionalmente propostas. 

o processo civilizatório é em essencia um movimento contínuo 
de aliena9ao e desaliena~ao em que o hornero paga um pre~o elevado 
por snas conquistt'.s, mas avan9a irredutivelmente, propondo-se novas 
meta~. que, por sua vez, vem a ser· alienantes e desalienantes. De fato, 
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qualquer civiliza~ao está imbuída de resíduos do passado e de formas 
larvares de novas constru~s · culturais ainda nao amadurecidas, po
dendo ser urnas e oatras defraudantes ou alentadoras dos ideais hu- ' 
manos. Mesmo considerando que estes sejam indefiníveis, como é ha
bitual, em virtude de sua natureza transitória, em muitos casos eles 
podem ser avaliados. pelo menos em forma negativa. Isto é, o abstra
tamento ideal para os seres humanos nao pode ser programado. Mas 
se pode diagnosticar os modos de fazer, de interagir e de sentir franca-
mente desumanos ou anti-humanos e afirmar que nenhuma civiliza~ao < 
esteve Jivre deles. Isto nos incita a julgar críticamente a quaJidade da 
vida que cada sociedade concreta pode proporcionar a seus membros 
en1 termos de satisfa~ao das necessidades humanas, dando ao conceito 
de t!ecessidade sua mais ampla acep~ao. 

Na busca de urna compreensao crítica da cultura se impüe urna ou
tra tarefa que é a de elucidar a n~ao de integra~o e de genuinidade 
das constru~es culturais. Nao há como negar que as culturas tem urna 
certa capacidade de integra~ao ou de organiza~ao interna, alcan~ada 
através da contínua intera~ao entre seus componentes, o que confere ao 
conjunto certa funcionalidade. É inegável também que as constru~oes 
culturais apresentam certo grau de autenticidade e de harmonía. Vale 
dizer, para além da correspondencia funcional entre suas partes, o todo 
exibe características fisionomicas que distinguem urna cultura de outra, 
e tra~s estilísticos que se imprimem tanto nas personaJidades como em 
suas cria~oes, tomando-as únicas e inconfundíveis. 

Entretanto, com freqüencia se generaJizam estas aprecia~es , ins
piradas em certas qualidades das culturas tribais autóctones, ou de 
componentes das civiliza~oes "clássicas", como se se pudesse afirmar 
que todas as culturas - inclusive as mais complexas - sao totalidades 
eminentemente integradas, genuínas e autenticas. Aqui deparamos 
com urna impregna~ao de preconceitos sutis, filtrados através da 
no~ao de relativismo cultural., segundo os q uais cada cultura seria um 
ente singular, em que se cristaliza a vivencia de um povo, sendo por 
isto todas as suas partes dignas de acatamento como cria~oes genuí
nas. Na verdade, esta postura escamoteia o fato de que cada cultura 
é produto de vicissitudes que necessariamente a deformaram, ope
rando como obstáculos a sua plena criatividade, ao seu desenvolvi
mento autonomo e a plena realiza~ao de suas potencialidades para pro
ver modos de existencia dignos de serem vividos. 

É de supor que. · um povo, mantendo-se em condi~es de isola
mento, tenha maiort ·s possibilidades de elaborar corpos culturais 
integrados. Sem embargo, mesmo nestas condi~es, podem produzir-
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se constru~oes culturais com características negativas. E sabido, por 
outro l~d~ que, quando urna cultura se desenvolve em condi~es de 
opressao interna ou externa, tende a gerar características contraditó
rias , muitas delas negativas. Como a maior parte das sociedades rara
mente experiment?º. condi~oe~ de isolamento e de igualdade que de
fendessem a genu1n1dade estr1ta de sua cultura, sena.o que se viram 
qu~se se~pre obrigadas a criar e recriar suas culturas em situa~es 
de. 1ntera~ao com ~utr~s sociedades e de antagonismo entre seus pró
prios corpos constttut1vos, <levemos admitir que em qualquer cultura 
tant~ ~e. pode encontrar elementos afirmativos de sua genuinidade 
e criativtdade, como elementos deletérios e restritivos do desenvolvi
mento autonomo da sociedade e inclusive da forma~ao de seus mem
bros como personalidades equilibradas. 

Certas conjunturas sócio-economicas representam situa~oes tao 
extremas de limita~ao da criatividade cultural que á sociedade a elas 
submeti~as se transfigura deformadamente orientando-se por dire~es 
opo~~as as de sua afirma~ao e sobrevivencia. Sob tais -condi~es, muito 
fn~q.uent~mente desaparecem as próprias sodedades, nao pelo exter-
1nin10 físico de seus m~mbros, senio por sua sujei~ao a opressao 
de um grupo estrangeiro que, olhando-as como a inimigos, pode exer
c.er sobre elas um despotismo ainda mais fanático que o possível 
dentro de urna s~ci~?ade ~omogenea . Este foi o caso dos proces
sos de ~ecultura~ao Ja referidos em que urna popula~ao ou· urna parte 
~ela foi subju?ada e utilizada por outra como mero recurso energé
tico de seu sistema produtivo. Desgarrada de seu contexto essa 
popula~ao se decultura como condi~ao prévia a sua integra~ao e~ urna 
nova constru~ao cultural. Nesta primeira instancia o resultado da 
c~nfluencia .coma sociedade dominante é a erradica9io da cultura ori
g;n~l e, mais tarde, a cria~ao de urna constru~ao cultural nova e inau
tenttca; urna cultura colonial espúria. 

Para os povos engajados nas grandes correntes civilizatórias -
que é o caso mais freqüente - a criatividade cultural se exerce sob 
essas pressaes internas e externas de caráter deformador. Disso 
resultam culturas necessariamente recheadas de conteúdos espúrios 
g~rados, nao no esfor~o de expressar-se e crescer, mas no de sobre
vive~ .sob as condi~oes mais adversas. Essas considera~es levam a 
admitir que as constru9oes culturais devem ser examinadas valorati
vamente, em termos de seu papel como instrumentos e estímulos 
da afirma9ao da criatividade e desenvolvimento autonomo de um 
povo ou, ao cont~á~io, de percal~os dissuasivos de qualquer esfor90 
r~novador. E admitir ademais a possibilidade de restaura~ao da genui
n 1dade cultural pela erradica~ao de seus conteúdos espúrios, através 
de processos autoconstrutivos que seriam revolu~es culturais. 
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É provável que a restaura~ao cultural constitua urn processo na
tural mediante o qual as sociedades buscarn escapar a deteriora~ao. 
Entretanto, neste corno ern rnuitos outros casos, os processos natu- , 
rais necessitarn as vezes ser estimulados e irnpulsionados pela in
terven~ao racional a firn de alcan~ar objetivos definidos corno dese-
já veis. O requisito indispensável para esta renova~ao é precisamente 
admitir que a cultura contérn tanto elementos autenticos corno· espú
rios; que, ern seu desenvolvirnento espontaneo, gera uns e outros, 
corn o agravante de que, quando enfrenta condic;oes adversas, gera 
rnais componentes espúrios que genuínos. As condi~óes gerais adver
sas a que nos referirnos sao, por urn lado, o modo de intera~ao das 
sociedades, conforme se fac;a de forma igualitária, corn proveito 
recíproco, ou subrnetendo urna delas a espoliac;ao. E, por outro lado, 
a intera~ao entre seus estratos sociais, conforme seja de reciprocidade 
propiciando o desenvolvirnento global da sociedade dentro de urna de
terminada civiliza~ao ou, ao · contrário, de espoliac;ao e, corno tal, im
pedindo urn desenvolvirnento harmonico e urna prosperidade genera
lizável a toda a popula~ao. 

A cultura reflete a experiencia prévia da sociedade e retlete, 
por igual, suas características estruturais. Assim, a estratificac;ao de 
classes, a condi~ao de dependencia, a heterogeneidade do desenvol
vimento social ou regional cornparecern no quadro da cultura como 
variantes diferenciadas desta. Só no caso de urna sociedade ideal
mente homogenea, e, portanto, simples e rudirnentar, a cultura pode 
configurar-se como urna entidade coerente e uniforme. Em todos os 
demais casos - e sobretudo no das civiliza~óes - as culturas sao sem
pre entidades complexas, diferenciadas e dinamizadas por intensos 
processos de traumatizac;ao. 

· Exernplifica estes efeitos o processo de estratifica~ao social que, 
ao surgir, produziu a biparti~ao da cultura ern um componente eru
dito, que é de dornínio dos letrados, e urn componente vulgar, de 
domínio popular. As condic;oes de dependencia, colonial ou neocolonial, 
corresoondern aliena~óes culturais que justificando a dorninac;ao aju
darn a perpetua-la. Muitos dos elementos, que nos centros metropo
litanos sao fatores de auto-afirma~ao e autenticidade, operam como 
percal~os no outro pólo. As heterogeneidades sociais ou regionais cor
respc;>ndem desajustarnentos que se exprirnem por condi~es de arcaís
mo ou modemidade de certas regióes ou estratos sociais, bem corno 
urna situa~ao de desenraizarnento das elites e de rnarginalidade 
no povo. 

Contudo, a biparti~ao da cultura em urna esfera erudita e ou
tra vulgar nao impede que, ern condi~óes ideais de autonomía, os 
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conteúdos eruditos em que se realizam o saber e as artes constituarn 
cria~es genuínas. Sao muito menores as possibilidades de que o 
mesmo ocorra sobas condi~es de dependencia cultural. 

Na esfera da cultura vulgar, a criatividade também se exerce sob 
as mesmas vicissitudes. Desaparecidas, por inviáveis, as velhas formas 
singelas mais autenticas de auto-expressao, as novas se desenvolvem 
debaixo de condi~s tao adversas que nao oferecem ao trabalhador ou 
ao ·artesa.o oportunidades de afirmar sua individualidade. 

' 
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2 

A Cultura Brasileira 

Q S CONCEITOS discutidos previamente de cultura, acultur~o, 
de<.:ultu?~º~ de marginalidade, de relativismo cultural, de defasagem 
e de altena~ao cultural, bem como as n~s de cultura autentica 
e cultura espúria sao in_strumentos de trabalho indispensáveis a com
preensio .do processo pelo qual a sociedade e a cultura brasileira 
se vem plasmando. No estudo deste processo se observa com: as 
matrizes culturais indígena, africana e européia entraram em con
jun~o, no Brasil, primeiro, para compor, através da intera~o de 
seus _eleme~.t~s, ~gumas células culturais novas com respeito aquetas 
matrizes ongmats e, depois, para fundi-las numa proto-etnia com a 
gual toda a popul~ se vai identificando. Este novo tecido cultural 
cresce pela multiplica~o daquelas células e se diferencia por efeito 
~ ~apta~o ª, ~mbien~s ecológi~~ contrastantes; pela especia
·~~º no exerc1c10 de diferentes ativtdades produtivas; pPla agrega
~º de elementos novos devidos a sua propria criatividade ou adotados 
de outros contextos culturais; e pela incorpo~o de novos contingen
tes humctnos que lhes emprestam certos coloridos singulares. 

Estas múltiplas for~as diversificadoras teriam produzido um ar
q uipélago cultural se for~as homogeneizadoras opostas nio atuassem 
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integrando, em cada momento, as va~s dentro de um padrio 
básico compartido. Operaram como homogeneizadoras, fundamental
mente, as institui\i)es sócio-culturais européias que, organizando a 
sociedade nascente como urna dependencia colonial, a conformaram 
dentro dos padroes culturais lusitanos. A sociedade e a cultura brasi
leira nascem, assim, como um fruto ultramarino de urna tradi~ 
cultural rominica, muitas vezes transfigurada e que aqui se transfi
gurarla umi vez mais para dar lugar a urna nova etnia nacional. 'Esta 
surge, portanto, como produto de urna civiliza~io agrária, urbana 
e mercantil que, mesmo nos seos primeiros núcleos ainda larvares, 
era já urna form~ evolutiva mais alta que as etnias tribais indíge
nas e africanas. 

Esse caráter de filial longínqua e subalterna de um núcleo metro
politano, autoconstruída por seo povo mas conformada por uma vonta
de externa para servir os desígnios desta, é que empresta individua
lidade e viabilidade a sociedade nascente permitindo que eta ere~ 
por múltiplas implanta\i)es dispersas mas unificadas através de um 
processo de domina~o continuado ao longo de séculos. Neste processo 
a unidade Sf! afirma semp~, ainda que o f~ através dos passos das 
contingencias de tres ordens de diferencia~. As temporais, corres
podentes as suas sucessivas configura\i)es históricas (colonial, neocolo
nial, nacional) e a.os esfo~s correlativos de integra~o nos processos 
civilizatórios qut: a afetaram (agrário-mercantil e urbano-industrial). 
As sociais, como subculturas correspondentes, por um lado, a fei~o 
rural-urbana que assurniam e, pelo outro, a estratifica~o de classes 
(senhorial, servil, popular). As regionais, concementes as diferen~as 
de adapta~io ecológica que se plasmaram como distintas áreas cul
turais. 

Estes fatores de diferenci~o nao só emprestam coloridos varia
dos ao painel cultural brasileiro, mas também geram assincronias e 
situa~s de marginalidade e de dependencia sócio-cultural. No pri
meiro caso, trata-se de efeitos diferenciais dos processos de mudan~a 
sobre os diversos setores, em virtude dos quais alguns deles se moder
nizam e outros se tomam arcaicos. No segundo caso, ternos as oposi
"oes entre os diversos estratos da sociedade nacional que, apesar 
de experimentar um intenso caldeamento no plano racial e urna uni
formiza~o no plano cultural, se cristalizam como urna rígida estrati
fica~o SÓCio-racial de castas, cojos estamentos se veem UDS aos 
o~tros como en?dades distintas e se hostilizam reciprocamente, 
cnando um ambiente marcado por fortes tensóes. No terceiro caso, 
ternos as diferen~as de desenvolvimento regional que, ativando suces
sivamente diferentes áreas como núcleos polarizadores da vida econo
mica, provocam graves efeitos de ::oloniza~o interna. 
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Ao longo de seus quase cinco séculos de história, a cultura brasi
Jeira apresenta as maiores varia<;óes dentro destas linhas. Na verdade, 
o que tem de constante é , principalmente, seu caráter espúrio, sua1 

condi~o defasada e as conseqüentes vicissitudes de urna cultura alie
nada e alienante de seus próprios portadores. Tais vicissitudes, ope
rando como fatores concomitantes, condenaram o convívio e a auto
expressio da maioria da popula~o a exercer-se nas condi~es mais ad
versas. Estas· já eram manifestas nas protocélulas originais da etnia 
brasileira onde o mameluco (mesti~ de branco com índia), identifi
cando-se com o pai, se toma o castigador do gentío materno. Como, 
entretanto, apesar desta adesio, jamais chegava a ser reconhecido 
pelos portugueses como igual, sofria toda a carga do preconceito 
decorrente da aprecia~io senhonal da comunidade nativa como infe
rior. 

Ao mesmo tipo de marginalidade foram condenados, mais tarde, 
os mulatos que . também vivem o ''drama de ser dois' ', buscando 
desesperadamente mimetizar a aparencia de bran.cos para enfatizar 
sua suposta superioridáde em rela~o ao negro. Apesar disto, tambéin 
eles veem recair sobre si a carga do preconceito contra a matriz negra, 
na propor~o das marcas visíveis de que sao portadores. Séculos de
pois, ao tempo da Independencia, já tendo desaparecido o índio das 
áreas de antiga ocupa~io, muitos mulatos se travestiram em mesti~s, 
adotando sonoros nomes indígenas, compondo e lendo novelas e poe-· 
mas exaltadores das qualidades do indígena para, assim, afastar de 
si qualquer suspeita de negritude. Ainda boje, urna série de carac
terísticas da personalidade do mulato refletem esta aliena~o. 

O caráter espúrio da cultura brasileira decorre, como vimos, da 
própria natureza exógena e mercantil da empresa que lhe deo nasci
mento como form~io colonial escravista, organizada para prover o 
mercado europeo de certos produtos. Nestas condi~es, o Brasil nasce 
e cresce, como um proletariado externo das sOcledades européias, 
destinado a contribuir para o preenchimento das condi~s de sobre
vivencia, de conforto e de riqueza destas e nao das suas proprias. A 
classe dominante brasileira, em conseqüéncia, é chamada a exercer 
desde o início, o papel de urna camada gerencial de interesses estran
geiros, mais atenta para as exigencias destes do que para as condi~es 
de existencia da popula~ao nacional. Nao constituía, por isso, um es
trato senhorial e erudito de urna sociedade aut:Onoma, mas urna repre
sen~o local, alienada, de outra sociedade cuja cultura buscava 
mimetizar. Sua fun~o precípua era induzir a popula~io a atender aos 
requisitos de feitoria produtora de generos· tropicais ou de metais pre
ciosos e geradora de lucros exportáveis. 
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No exercício desta fun~ao é que desempenha seo papel gerencial 
no plano economico-produtivo, ordenador no plano político-social, 
renovador no tt:cnológico-científico e doutrinador no ideológico. Nesse 
sentido, promoveu ou incentivou sucessivas inova~oes dos modos 
de produ~ao inspirada nas revolu~es tecnológicas ocorridas fora; e 
siinultaneamente modemizou as formas de governo e de gestio, 
urr-as e outras copiadas ou inspiradas em modelos desertvolvidos em 
alguma das metrópoles. Ao compasso daquela moderniza~io no cam
po tecnológico-produtivo e nas institui~es sociais também se redefi
nia m e renovavam os conteúdos culturais do nível ideológico e no ar
tístico. Estas últimas renova~s quase sempre a um ritmo mais intenso 
na esfera erudita da cultura que na cultura vulgar, a qual só podía 
acompanhar os novos estilos com grandes desajustamentos. Em conse
qüencia, o povo raramente pode entender a linguagem <los artistas 
e intelectuais que era, pretensamente, a expressao do seu modo de ser, 
de sentir e de pensar. 

Ncstas circunstancias, é principalmentP- nas camadas subalternas 
e como cultura vulgar que se exerce a criatividade que viria atender aos 
requisitos ilecessários a sobrevivencia material (através da cri~ 
ou reelabora~ao de técnicas adaptativas); a convivencia humana (atra
vés da cria~ao de múltiplas formas de associa.;ao que exorbitavam das 
regula.;oes destinadas a organizar o trabalho produtivo); e ao atendi
mento de necessidades espirituais (mediante a cria~io de cultos sin
créticos, da fixa~io de mitos e lendas com que se explicava a natureza 
e a sociedade e através da criatividade artística). Poi por meio desta 
cultura vulgar --r"" recheada de elementos indígenas e africanos -
que o povo brasileiro edificou, com os tijelos e cimentos de que 
dispunha, a cultura nacional no que tinha assentado na terra e de signi-
ficativo para toda a popula~ao. · 

A classe dominante branca ou branca-por-autodefini~áo desta po
pula~ao majoritariamente mesti~a, tendo como preocupa~ao maior, no 
plano racial, salientar sua branquídade e, no plano cultural sua euro
peidade, só aspirava a ser lusitana, depois inglesa e francesa, como 
agora só quer ser norte-americana. E conseguia simular, razoavel
mente, estas identifica~oes nos modos de morar, de vestir, de comer, 
de educar-se, de rezar, de casar, de morrer, etc. Só a a~áo diferen
ciadora dos fatores ecológicos e do contexto humano em que vivia , 
e que, a seu pesar, a tornavam irremediavelmente brasileira nestas 
mesmas coisas. 

A imita~ao do estrangeiro que era inevitável nao seria um mal 
em si, mesmo porque as transplanta~es culturais vem associadas, 
freqüentemente, a fatores de progresso. O mal residia e ainda reside 
na rejei~ao de tudo que era nacional e principalmente popular, como 
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sendo ruim, porque impregnado de subalternidade da terra tropical 
e da inferioridade dos povos de cor. Gera~es de brasileiros foram _ 
alienadas por esta inautenticidade essencial de sua postura, que os tor .. 
nava infelizes por serem tal qual eram e vexados pelos ancestrais que 
tiveram. Nessas circunstancias, a aliena<;ao passou a ser a condi
~o mesma desta classe dominante, inconformada com seu mundo 
atrasado, que só mediocremente conseguia imitar o estrangeiro, e cega 
para os valores de sua terra e de ~ua gente. O mais grave é que esta 
aliena~ao, tomando a classe dominante incapaz de ver e compreender 
a sociedade em que vivia, tomava seu componente erudito também 
inapto para propor um projeto nacional de desenvolvimento autonomo. 

A criatividade intelectual e artística das camadas ricas se exerceu, 
fundamentalmente, como transplante de idéias e valores alheios. Ape
sar disto, as vezes exibia tra<;os de originalidade. na medida em que se 
impregnava, contra sua vontade, de conteúdos locais. · Este foi o 
caso do florescimento cultural de algumas áreas, onde a prosperidade 
da empresa colonial gerava excedentes para gastos supérfluos. Surgem 
ali expressóes exógenas da criatividade européia implantadas na 
colonia, tais como os núcleos urbanos da civiliza~ao do a<;úcar da Babia 
e do Recife e.da civiliza~ao do ouro em Minas Gerais. Sua expressao 
mais alta é urna arquitetura, urna escultura, urna pintura, bem como 
urna literatura e urna música de padrao mais elevado que o das cidades 
portuguesas de seu tempo. Manifestam-se principalmente em templos 
e em atos de culto nos quais a camada dominante luzia sua grandeza 
terrena e agradecia por ela, e o povo se consolava de sua penúria, 
preparando-se para urna vida eterna num paraíso em que, sendo tudo 
etéreo, provavelmente nao darla lugar a diferen~as tao brutais entre 
senhores e escravos, ricos e pobres. O principal núcleo erudito desta 
civiliza~ao era o clero, como o setor letrado da terra, cultor das letras 
e protetor das artes. Nas quadras de prosperidade ele se fazia, efe
tivamente, herdeiro do patrimonío artístico do seu tempo que se ex
pressava, como era inevitável, segundo as pautas da civiliza<;ao eu
ropéia. Nas épocas de crise, produzia quantidades de padres iracun
dos que eram encarcerados, degredados, enforcados e até esquarte
jados as dezenas. 

A contraparte desta esfera erudita e senhorial da cultura nacio
nal nascente era a cultura espiritual de caráter vulgar das popula
<;oes pobres. Apesar de sua criatividade maior, estava também re
cheada de conteúdos alheios hauridos, primeiro, em fontes nao-euro
péias, mas enriquecida e estruturada pela absor<;ao e interpreta<;ao 
de distintas contribui~oes européias. Ela configurava a visao do mundo 
real e do além-túmulo como urna explana<;ao fundada principalmente 
nas concep<;oes religiosas católico-cristas, impregnada de elementos to-
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mados de outras matrizes. Plasmou-se, assim, urna cultura comum, 
relativamente homogenea, formada no plano erudito pelos clérigos 
e pelos artistas a eles associados e no plano vulgar pelas cren~as e ritos 
populares de diversas origens que se organizavam ·e expnmiam num 
calendário comum de trabalho e de lazer, de festas religiosas da vida 
de cada indivíduo. Era urna cultura ingenua, porque consagradora da 
ordem social como sagrada e espúria, porque destinada a mistificar 
a explora~ao classista e a colonial. Era, sem embargo, urna cultura 
integrada, porque unificava quase toda a popula<;ao no culto aos mes
mos corpos e valores e a conjugava em múltiplas formas ca-participadas 
de conduta. Sempre houve também urna contracultura popular rebel
de, sobretudo a dos negros al~ados, que se expressava em formas 
insurretas de conduta, seja nos cultos africanos mantidos em segredo, 
seja na incita~ao a rebeldía contra a escravidao. 

Depois de décadas de rebelioes populares que se seguiram a in
dependencia, desaparece aquela elite clerical, para dar lugar, primei
ro a coorte de hacharéis letrados com mentalidade reacionária e, mais 
tarde, a novos contestatários elitistas lidos em Rousseau e depois em 
Comte, Spencer e Lamarck. Desaparecem também os artistas criadores 
do passado e os novos jamais alcan~ariam os antigos níveis artísticos 
porque se perdera a congruencia da cultura erudita, que exprimia nos 
templos a exibi<;ao da riqueza ·e do refinamento dos estratos domi
nantes, mas neles acolhia a religiosidade popular. É o tempo das casas 
burguesas, do fraque e cartola, da importa<;ao de bugigangas e de pros
titutas francesas e de toda sorte de manufaturas industriais inglesas. 
A intelectualidade patricial já é leiga e se inspira principalmente no 
positivismo, convertido também em culto e aprendido no catecismo e 
na ma~onaria, como principal forma de crítica senhorial a ordem vigen
te. O novo clero, além de menos influente, agora se opunha ao catoli
cismo festivo do povo, empenhado em enquadrá-lo na ortodoxia ro
mana. Surgem, porém·, novos intérpretes letrados da realidade nacio
nal que se esfor<;am por compreende-la melhor. Sao os ensaístas ira
cundos, os letrados engajados nos movimentos abolicionista e repu
blicano e os primeiros ·escritores que exploram a relativa autonomia 
dos intelectuais no sentido de exprimir suas próprias experiencias vivi
das e de contríbuir para urna compreensao mais realista e satisfatória 
da realidade. 

Ao ruir a cultura erudita que, em certos setores se fizera herdei
ra do patrimonio europeu, come<;a a ruir também a cultura vulgar, 
cristalizada principalmente no folclore bebido de velhas fontes ibéricas, 
~e tradi<;oes indígenas e africanas, bem como de cren~as e ritos cató
licos que regulavam toda a vida social. A primeira se degrada, per
dendo os altos níveis de expressao que alcan~ara no plano artístico 
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para transformar-se num pastiche de francesismos , britanismos e 
ianquismos. ~ última também se dilui, primeirq nas cidades e nas 
áreas por elas influenciadas, em que o antigo calendário festivo de ins.i 
pira~o religiosa, as dan~as dramáticas, os cancioneiros popula
res sao substituídos por novas dan~as, cantos e folguedos de ca
ráter profano. Com a radiodifusao, estes novos estilos se tornariam 
cada vez mais "modernosos" e invadiriam também as áreas rurais, hi
bridizando e depois obsolescendo as ilhas de arcaísmo em qué sobrevi
viam as formas coloniais de criatividade popular. 

Conforme se verifica, só se pode falar de cultura brasileira na 
ace~o de urna entidade complexa e fluida que nao corresponde a 
urna forma dada, sena.o a urna tendencia em busca de urna autenticida
de jamais lograda. Embora se possa dizer que a cultura de qualquer 
civiliza~o do passado ou do presente é também esta busca de auten
ticidade, a reconstitui9ao dos modos pelos quais ela é buscada e das 
vicissitudes em que incorremos em buscá-la é indispensável para com
preender nossa criatividade cultural. 

Ao longo da maior parte da nossa história colonial nao encontra
mos no Brasil urna camada erudita que seja a expressao tla criativi
dade cultural de seu povo. Encontramos urna elite transplantada que 
aqui realiza por mimetismo gestos culturais de um outro contexto. 
Estes gestos, além de incompreensíveis para o grosso da popula
~ao - como ocorre de resto com quase toda cria~ao erudita - eram 
insatisfatórios inclusive para as elites eruditas nativas que sofrem o 
desgarramento de seu duplo ser: o de agentes locais de urna cultura 
centrada em outra parte para cuja criatividade eles aspiram contribuir 
e o de membros de urna sociedade subalterna, cujo modo de ser os mor
tifica. 

Esta inautenticidade responde, no plano cultural , a um fator cau
sal e a urna carencia. Sua causa fundamental é a condi~ao exógena das 
classes dominantes de caráter consular que aqui se estabelecem e aqui 
atuam em consonancia com os fatores causais do atraso, sobretodo o 
espólio e a superexplora~ao classista. A carencia decorre da circunstan
cia de exercer a criatividade num universo cultural informe, nao por ter 
perdido sua faculdade de exprimir-se devido a erradica9ao da camada 
erudita, como ocorreu com os Povos-Te-stemunho, mas por nunca a 
haver tido. Com o passar dos séculos e a custa de ingentes esfor~os de 
autoconstru~ao é que· vao surgindo urna nova sociedade e urna nova cul
tura diferentes e até opostas a metropolitana, mas configuradas se
gundo pautas extraídas daquela. Sua criatividade cultural só se pode 
expressar com urna singularidade na conforma~ao das mesmas formas. 
Estas, depois da Independencia, já nao obedecem aos canones do pas
sado, mas continuam atadas aos estilos da civiliza~ao dentro da qual 
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o rebento se esfor~a por exprimir-se. Sendo esta agora urna civiliza
\'.ªº urbano-industrial, outros serao os centros metropolitanos de cria
tividade que fixarao e exportariio os padroes culturais que cultiva
remos, sem qualquer possibilidade de influir sobre suas matrizes em 
virtude de nossa situa~ao de dependencia e de atraso no plano ecooo
mico e social. 

Só nas últimas décadas, havendo alcan~ado, por fim, certa magni
tude como sociedade nacional e certo grao de autonomía cultural, 
come~amos, os brasileiros, a criar nossa própria visao do mundo e a 
exercer urna criatividade cultural genuína. E o fazemos na medida em 
que nos reconhecemos como singulares dentro do conjunto das socie
dades que integramos; em que compreendemos e apreciamos as nossas 
vivencias que nos fazem diferentes; e em que, expressando nossa for
ma de ser, conseguimos emprestar um conteúdo particular as nossas 
cria~es. Entretanto, elas só serio gestos de criatividade autentica se 
constituírem contribui~s nossas as cria~s da civiliza~o a que per
tencemos, tao significativas para nós mesmos como para os outros 
povos nelas imersos. Por tudo isto é que, a nosso ver, Ouro Preto 
no século XVIIl e Brasilia no século XX, como complexos urbanístico
arq uitetonicos, representam, talvez, os primeiros atos maduros de 
cd atividade dos brasileiros no plano da cultura erudita. E o represen
tam nao porque sejam típicas, e sim porque sao express<>es iguais 
ou melhores que quaisquer outras dos ideais estéticos da civiliz~o 
a que pertencem. 
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3 

Defasagem e Alien~lo 

N O ESTUDO das etapas da evolu~o sócio-cultural procuramos 
demonstrar que cada urna das forma~s sociais que se configura
ram no Brasil era coetinea com respeito as forma~s rentricas. Com 
efeito, tanto a form~o colonial escravista como a neocolonial capitalis
ta dependente eram contrapartes de forma~s globais cujo componen
te dominante estava nas metrópoles portuguesas e depois nos centros 
capitalistas industri~is. Ponderamos, sem embargo, que a evolu~o, 
sempre que se processa pela via da atualiza~o histórica, traz consigo 
certos efeitos de atraso e arcaísmo que de algum modo distanciamos 
compc:ientes centricos dos periféricos através de defasagens sociais e 
culturais. 

É assim que se observa no desenvolvimento brasileiro urna série 
de defasagens culturais na forma de vicissitudes provenientes do 
proprio processo de atualiu~o histórica através do qual a sociedade 
nacional se constituiu, integrando-se na economia mundial, primeiro 
como urna forma~ colonial e, depois, neocolonial. 

No primeiro desses passos, o Brasil surge como urna feitoria onde 
se implantavam técnicas produtivas avan~adás, visando ao aumento da 
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prodm;ao exportável, mas só nestes limites. Contudo, certos componen
tes essenciais deste sistema produtivo permaneceram sempre fora 
do país, tais como a organiza~ao financeira e comercial, o controle da 
rede de transportes marítimos, as manufaturas de bens mais elabo
rados de uso e de produ~ao. Acresce, ainda, que certos avan~s tecno
lógicos já incorporados a agricultura e ao pastoreio em Portugal (como 
a ara~ao dos campos e a estabula~o dos animais) foram abandonados 
no Br~sil para dar Ingas a técnicas mais adaptadas as condi~s eco
lógicas ou por serem desnecessários, urna vez que o provimento da 
subsistencia se fazia combase nas técnicas herdadas dos indígenas. 

No segundo passo, correspondente a nova atualiza~ao histórica 
que conduziria o Brasil a condi~ao de área neocolonial de explora~ao 
das potencias industriais, a cultura nacional experimentou inova~es 
substanciais, tanto no plano tecnológico como no institucional e no 
ideológico. Todas elas, porém, de caráter meramente modernizador e, 
por isto mesmo, parcial e deformante, porque agregavam ao sistema 
economico urna certa eficácia, mas nao permitiam a supera~ao do seo 
caráter ancilar e espoliativo. Nestas circunstancias se alteram os modos 
de produ~ao pela absor~ao de produtos acabados da civiliza~ao in
dustrial (motores e mf.quinas), permitindo urna melhor integra~ao do 
Brasil na economia mundial como produtor de generos tropicais e im
portador de artigos industriais. Mais tarde, com a conversao do país em 
área de implanta~o de empresas intemacionais, tecnologicamente 
avan~adas e comandadas por suas matrizes, estas passam a operar 
como o mecanismo básico de recoloniza~o. Mas jamais se alcan~a o 
nível mínimo de domínio da tecnología industrial e de autonomia 
empresarial que permitiriam assegurar condi~s de levar avante um 
processo de desenvolvimento auto-sustentado, capaz de elevar o país, 
um dia, a condi~ao de componente autonomo da nova civiliza~ao. 

Certos aspectos da defasagem cultural do Brasil tem, no entanto, 
outras raízes porque provem do próprio atraso cultural da metrópole 
colonizadora. Esta, nao tendo conseguido estruturar-se como urna 
forma~ao capitalista madura, nem se integrar na civiliza~ao industrial, 
foi caindo em situa~ao de dependencia com respeito a Inglaterra e 
afundando na pobreza até configurar-se, ela própria, como urna área 
neocolonial. Urna das conseqüencias deste atraso é nao ter Portugal 
empreendido jamais a alfabetiza~o de sua própria popula~o. como 
ocorreu com todas as na~es que se industrializaram, e só com estas. 
Apenas contou com urna estreita faixa de letrados, em sua imensa 
maioria medíocres e obscurantistas, de extra~o eclesiástica ou forma
dos em universidades obsoletas. 

O Brasil, como colonia submetida ao mais estrito monopólio, 
cresceu isolado do mundo, apenas convivendo com aquele Portugal 
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pobre e retrógrado. Tao retrógrado que proibia expressamente a im
porta9ao e venda de livros e punia severamente a instala9ao de qual
quer tipografía. Tao obscurantista que nao permitiu a cria9ao de um ' 
sistema popular de ensino no Brasil e, menos ainda, de escotas supe
riores, ao tempo em que a Espanha mantinha cerca de duas dezenas de 
universidades em suas colonias. Assim, o Brasil emerge para a Inde
pendencia sem nenhuma universidade, com sua popula9ao analfa
beta e iletradas também suas classes dominantes. Em face dos 150 
mil graduados pelas universidades hispano-americanas durante o 
período colonial, o Brasil contou com cerca de 2.500 graduados em 
Coimbra. No momento da Independencia, o país teria apenas urnas 
poucas centenas de patrícios nativos com forma~ao universitária, 
aos quais se somariam alguns milhares de famulos letrados expulsos de 
Portugal coma Corte. Aqueles poucos doutores graduados em Coimbra 
e estes cortesaos que ficaram no país é que enfrentaram a tarefa de 
institucionalizá-lo como urna na9ao autónoma, de criar seus sistemas de 
ensino primário, médio, e superior e de promover a criatividade 
cultural erudita. 

Para avaliar-se a profundidade das carencias da instru9ao pública, 
sao suficientes tres exemplos. Em 1800, a Camara Municipal de Ta
manduá, em Minas Gerais, é repreendida por Aviso Real pelo crime de 
haver instituído urna escola de primeiras letras. Em 1820, a Caniara 
Municipal de Itapetininga, ilustre município paulista, pede licen~a 
para criar urna aula primária, nao para alfabetizar o povo, como se po
derla supor, mas para ensinar rudimentos de leitura a alguns filhos 

·das melhores famílias, a fim de lhes permitir o exercício das fun9oes 
de vereadores (Oracy Nogueira 1962:448). O terceiro exemplo é dado 
pelo fato de que o maior empreendimento educacional do lmpério 
brasileiro foi a edifica9ao de enormes institui9oes para a reeduca9ao 
de cegos e surdos-mudos. Em um país atrasado como o Brasil de 
entao, o que assomava a consciencia senhorial como problema, nao era 
o analfabetismo generalizado e sim as carencias mais capazes de susci
tar a caridade imperial. Esta atitude contrasta flagrantemente com a 
preocupa9ao pela educa9ao popular entao prevalecente na Argenti
na, Uruguai e Chile. 

A estas conseqüencias particulares, a defasagem cultural se 
somaram efeitos globais de perpetua9ao da estrutura social arcaica e de 
congelamerito de aliena9áo cultural, como ob,stáculo capital a supera9ao 
do atraso. Com efeito, urna sociedade que nao incorpora o saber e as 
inova9oes tecnológicas do seu tempo, nao chega ·a experimentar as 
transforma9oes estruturais a eles correspondentes, permanencendo 
arcaica em amplas esferas e reflexamente modernizada em outras. E, 
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devido a isto, traumatizada pela intera9ao conflitiva entre conteúdos 
assincronicos da cultura e da sociedade. 

A ~liena~ao cultural consiste, em essencia, na introje9ao esponta
nea ou mduztda em um povo da consciencia e da ideología de outrem, 
correspondente a urna realidade que lhe é estranha e a interesses 
opostos a~s seus. Vale dizer, a ado9ao de esquemas conceituais que 
escamote1am a per~p~ao da realidade social em beneficio dos que dela 
se favorece~. <?u at~d.a a cria~ao autonoma de representa~oes conso
ladoras o~ 1ust1ficator1as do atraso que desviam a aten~ao de suas 
causas rea1s para destacar, tao-somente, causas supostas. 

Correspondem a primeira categoría de aliena~oes muitas das con
cep9oes oriundas de todas as matrizes da cultura brasileira, sobretudo 
as das popula~oes subjugadas, cujos corpos de cren~as arcaicas in
capazes de explicar objetivamente a nova realidade, operaram c~mo 
mistifica~es que contribuem para perpetuar a dependencia. Sobres
saem, c.ontudo, por seus efeitos alienantes, os conteúdos oriundos da 
matriz dominadora. Esta, ao lado das técnicas produtivas, dos procedi
~entos empresariais ~ das formas de contingenciamento da popula-
9ao par~ o tr~ba~ho, 1ntroduziu todo um corpo de doutrinas religio
sas e le1gas d1gnificadoras do hornero branco e mistjficadoras da do
mina9ao colonial tida como um encargo divino dos povos mais adianta
dos em rela~ao aos mais atrasados. 

. Corre~pondem ~ segunda categoría, os esfor~os autóctones das 
ehtes eruditas pe~ criar representa~oes fantasistas que buscavam expli.:. 
car o atraso colon1al como urna fatalidade inelutável, decorrente da im
propriedade do clima, da inferioridade das ra~as, difundindo ati
tude~ ~e re~}g~a9ao com o atraso. As representa~oes concernen
~es a ra~a 1mpregnaram toda a popula~ao. Foram até al~adas 
a co~di~a~ de teoria explicativa do atraso, que tomava urna inferiorida
de h1stor1ca, embora efetiva, dos índios e negros avassalados como 
prova ~: inaRti~ao .. congenita para o progresso. Estas apre~ia~s 
sobre a ra~a nao so levam o branco mais humilde a sentir-se superior 
a qualquer preto, mulato ou mesti90, como também levam a estes a 
reconhecer sua própria inferioridade como inata e inelutável. 

T~is. est.ereótipos raciais, difundindo-se numa sociedade constituí
da maJorttar1amente por ''gente de cor'', representam obviamente urna 
enorme carga de amargura. Tidas como verdades indiscutíveis, porque 
sacramentadas como poderío do consenso, essas representa~oes, mes
~º quando atenuadas, se con.solidam mais ainda. Este é 0 caso da 

' bra~quiza~ao social" de todo negro ou mulato bem sucedido· das 
ª.Prec1a9óes senhoriais de trato afetuoso para com a mucana d~més
ttca ou para com o negro que permanecesse humilde e trabalhador· 
e dos louvores a negra e a mulata como femeas. Tanto nas sua~ 
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formas mais brutais de tratamento do negro do eito como animal 
tosco e b~al, quanto nas atenuadas, aquelas representa~es exercem 
a fun~ao de mantera estrutura de poder. Urnas e outras criam bar- ' 
reiras impeditivas da unifica~ao das camadas subalternas contra as do
minantes, i.'iolando os brasileiros claros dos escuros e tomando sua 
conscientiza~ao extremamente difícil. Obstaculizando a ascensao social 
das pessoas que conduzem marcas raciais mais nítidas de sua ances
tralidade negra, mas admitindo alguns casos excepcionais, fazem crer 
que a posi~o superior de toda a classe dominante decorre de qualida
des inatas que só raramente comparecem em gente oriunda de pretos e 
de índios. 

Pertence igualmente ao capítulo das aliena~oes e mentalidade ar
caica das massas marginais cuja visio do mundo e da sociedade é hau
rida principalmente em fontes religiosas como os cultos afro-brasi
leiros, o catolicismo rural de caráter messianico e as seitas protestan
tes de inspira~ao revivalista. Ainda que esse tipo de consciencia nao 
impe~a mas, ao contrário, até enseje rebeliües populares (como as 
insurrei~s de Canudos e do Contestado), o que ela produz, habitual
mente, sao os casos fatais de penitencias purificadoras e outras a~es 
fanáticas, que a imprensa noticia cada ano. Tais manifesta~oes sao 
expressio do desespero de massas despojadas, submetidas a toda a 
sorte de vexames e, ademais de tudo, alienadas em sua visao do 
mundo. Nestas condi~s, tona-se inevitável que suas formas de revol
ta contra a ordem vigente assumam as fei~es mais larvares: indi
vidualmente, pelo banditismo; grupalmente, pelo culto fanático; 
comunitariamente, pelos levantes messianicos. 

Aos efeitos da aliena~áo decorrentes da sobrevivencia de conteú
dos arcaicos na cultura se somam, para as parcelas citadi
nas destas massas marginais, as vicissitudes de urna nova decultura~áo 
a que estáo se~1do submetidas no curso do processo de urbaniza~áo. 
No primeiro impulso de decultura~ao, os contingentes africanos e in
dígenas foram desenraizados de suas tradi~es e aculturados na pro
tocélula étnica brasileira, como um passo de sua incorpora~áo a for~a 
de trabalho. Agora, no curso do segundo impulso, ativado pelo proces
so de urbaniza~ao, ao perderem sua cultura rurícola arcaica sem 
serem incorporados a sociedade urbana moderna e as suas novas com
preensé>es, experimentam urna nova marginaliza~ao social e economi
ca que passa a ser também cultural. 

Crescendo mais intensamente do que a capacidade do sistema 
ocupacional para absorve-las e, urbanizando-se caoticamente, estas 
massas se veem mergulhadas numa "cultura da pobreza", em que 
seu singelo patrimünio cultural se degrada mais ainda. Nos conglo
merados em que se amontoam, junto as vitas, cidades e metrópoles, 
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aprendem a fa zer casas com restos inservíveis; a cozinhar e a comer em 
vasilhames de lataria e a refazer sua visao tradicional do mundo, sua 
mitología e seu folclore com base nas informa9oes contraditórias dos 
programas 'popularescos'' transmitidos pelo rádio e pela televisao. 
Perden1, assim, as técnicas de adapta9ao ecológica com que antes 
construíam suas casas, fabricavam sua ceramica ou tran9avam suas 
esteiras e cestos que, embora mais singelas que as dos indígenas 
que lh 'as transmitiram, eram superiores as que tem agora. 

No mesmo passo, se degradam seus corpos de valores, suas 
forn1as arcaicas de dan9a e de música e suas explica~oes do mundo 
fundadas na tradi9io. Esta deteriora~ao de um patrimonio cultural 
já dé si parco ou paupérrimo, cuja expressao se torna inviável nas ci
dades, faz esta massa descer mais alguns degraus na condi~ao de 
tábula rasa cultura] que caracteriza os Povos-Novos. Só resta a esperan-
9a de que, a partir desse patamar inferior - como gente desvinculada 
de qualquer tradi~ao que a amarre ao passado e a fa~a respeitar o que 
quer que seja - nao lhe sobrará nada mais que caminhar para o futu
ro. Obviamente, este nao pode ser outro senao o de integrar-se na ci
vilizar;ao moderna, cujo acesso lhe é vedado pela ordena~ao social 
vigente que a relega a marginalidade. 

A incapacidade do sistema para assegurar-lhe qualquer participa
c;ao nas formas modernas de existencia con1pele estas massas marginali
z~das .ª reinventar a vida urbana, a partir de sua miséria e ignoran
cia, criando modos de ser e de sobreviver que aparecem como aberran
tes aos olhos dos privilegiados. Assim é que suas solu~oes originais 
e. eficazes para a moradia, a assistencia médica, a educa9ao, etc. sao 
vtstas como se fossem problemas: as favelas a erradicar, o curandei
::ismo a proibir, a vulgaridade a vencer. Ninguém aponta, porém, 
solur;oes alternativas de mais alto padrao que sejam viáveis para subs
tituir para milhoes de marginalizados suas solu~oes arquitetonicas, 
médicas, culturais e economías. Nada melhor do que este fracasso do 
saber academico em prover solu9oes adequadas para os problemas 
populares demonstra a incapacidade do sistema para criar formas de 
participa~ao na riqueza, no poder e na cultura. 
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4 

Consciencia e Revolu~ao 

A CONSCIÉNCIA nacional, elaborada em nível erudito, sob o 
condicionam.ento da aliena<;ao cultural, tende a assurnir a forma de ~~a 
mentalidade retrógrada, de caráter ingenuo e remarcada por u~a ~ene 
dé carencias: É ingenua no sentido de que nao chega .ª constituir-se 
como urna visao contestatária da ordem vigente qu~ sc1a. a um t.empo 
realista, motivadora e operativa. Apesar de atada_ a reahdade circun
dante com a qual se identifica profundamente, nao chega a ser urna 
consciencia rebelde desta sociedade. . 

Com efeito desde as primeiras cronicas que descrevem o Brastl 
do século da D~scoberta, se tra<;a urna linha contínua de comprorneti
mento com 0 torra.u natal e suas supostas qualidades que prossegu~ 
ininterrupta até boje (Afranio Coutinho ~ 1968). A debilidad~ ~ao res1: 
de, portanto, na falta de urna ident~fica<;áo que .sem~re ex:sttu e a:e 
se exacerbou em nativismo de toda· 1ndole. Esta tdenttfica<;ao de cara
ter étnico provinha da participa<;ao na comunidade local que se homo
geneizara culturalmente, a qual, já sendo brasileira, tornava o~ s~us 
membros - as vezes a seu pesar - irremediavelmente brastletros 
e, como tal, contrapostos a todos os nao-brasileiros. 
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Sua debilidade advinha da inaptidao de alinhar as rebeldias dos 
setores letrados - mas incapazes de formular um projeto nacional al
terna tiv~ ªº vigent.e - as insurgencias popular'es, únicas capazes de 
convulsionar a soc1edade para tomar inevitável urna reordena<;ao so
ci~J revolucionária. A própria situa<;ao de classe dos dois componentes 
attvos - vanguardas e povo - contrapunha seus respectivos projetos 
de reordena<;áo social, fazendo com que fossem formulados e execu
tados em separado, só admitindo afinidades circunstanciais. 

Ademais de ingenua, a consciencia social apresenta urna série 
de carencias provenientes de debilidades da próprfa matriz cultural 
européia de que ela se nutria, a qual nao contava com nenhuma teoria· 
de reorden~o social que permitisse a perce~ao da realidade local 
como problema e possibilitasse antever os caminhos de ruptura da 
ordena~o social e de sua reconstru~o em novas bases. Neste caso 
as carencias derivam, de um lado, da precariedade dos instrumento~ 
conceituais de elabora<;ao da consciencia nacional oriundos dos centros 
de civiliza~o ocidental, os quais, se pouco aportavam a compreensao 
de sua · própria sociedade, menos ainda contribuíam a do contexto 
extra-europeu. Derivam, de outro lado, das dificuldades de viabilizar 
a revolu<;ao social nestes contextos o que toma muito mais difícil formu
lar e levar a cabo aqui um projeto intencional de reedifica<;ao social, 
apto a superar a forma<;ao colonial - e depois a neocolonial - a fim 
de plasmar um novo tipo de sociedáde. 

A primeira teoria operativa de reconstru~ racional das estruturas 
sociais - o materialismo histórico - sendo relativamente recente e 
correspondendo a urna explora<;ao da consciencia possível das socieda
des capitalistas maduras, requer toda urna reelabora<;áo conceitual 
a luz da evolu<;ao histórica americana, para que seja aplicável a urna 
so~ied~de tao peculi~r como a brasileira. Tarefa, aliás, incumprida 
ate hoJe. A alternativa a esta reelabora<;ao teria sido gerar local
mente urna consciencia crítica pelo mesmo caminho de Marx. Vale 
dizer, elaborar no plano erudito a consciencia possível das classes 
oprimidas a fim de ativá-las para urna revolu~o substitutiva da revolu
~ao burguesa que aquí era inviável. 

Tudo isto significa que nao teria cabimento exigir dos intelectuais 
brasileiros - sobretodo os de um passado remoto - a capacidade de 
formular projetos próprios de reordena<;ao social , entao inviáveis. 
Mas significa também que permanece aberto o desafio de compreender 
as razoes pelas quais aqueta intelectualidade, em muitos casos apaixo
nadamente nativista, raramente explorou os Iimítes de sua conscien
~ia possível. A verdade é que poderiam, mesmo entao, ter atingido o 
hm1~r da consciencia crítica que nada mais é do que a percep<;ao da 
reahdade como problema e a predisposi~ao para transformá-la. 
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Só em casos excepcionais se atingiu efetivamente essa conscien
cia crítica encarnada por revolucionários e por intelectuais iracundos. 
De um modo geral, a intelectualidade atuando em conivencia com os 
interesses da ordem desigualitária e da manuten~o da dependencia e 
tendo como matriz inspiradora a erudi~o européia produziu nada mais 
que urna consciencia ingenua, alienada e alienante. Suas cria~oes nao 
sao discursos próprios sobre a realidade circundante elaborados 
.a medida que esta vai sendo diretamente percebida e expressa em suas 
varia~es. Seu discurso típico é urna reelabora~o com materiais exem
plificativos locais de compreensoes alheias alcan~adas em outra parte 
e concernentes a outros contextos. 

Ainda assim, no plano literário, pouco a pouco se vao iluminando 
expressües de consciencia autentica a medida que ascendem do ar
cadismo ao romantismo e ao modernismo. Como era inevitável, perma
necem fiéis aos canones da ·civiliza~ao européia mas, proporcionando 
novos estilos de comunica~ao e maior conteúdo social, permitem 
exprimir os sentimentos do autor e, através dele, o sentir comum. 
Por esta viao povo se encontra e se afirma na propor~ao em que, no pla
no erudito, se formulam e difundem acervos de visoes que, toma
das insuportáveis, ganham repercussao. Elas vem dar significado 
e voz a compreensf>es co-participadas, conferindo existencia cultural e 
sentido simbólico a atores e fatores reais, antes apenas intuídos. 
Através dessas cria~oes se manifestam, catarticamente, sentimentos 
reprimidos, tensoes e esperan~as; se difundem imagens intensificado
ras da solidariedade e se corporificam, por cima das tensoes que dila
ceram a sociedade, representa~oes cada vez mais inclusivas da na~ao 
como povo e do popular como nacional. 

As primeiras manifesta~oes vigorosas destas cria~oes culturais 
inclusivas surgem com a poesia. Mas sao logo superadas pelas artes 
narrativas, sobretudo o romance que, de forma mais completa e dra
mática, retrata a experiencia comunitária, logrando alto grau de co
municabilidade e, muitas vezes, também de acuidade. Com efeito, 
a fic~ao literária, recriando livre e episodicamente a realidad e, sem 
maior pretensao que a verossimilhan~a, freqüentemente retlete melhor 
o existente do que as tentativas. de equacioná-lo cientificamente. 
Talvez por isto, as teoriza~oes ·clássicas da literatura brasileira (Síl
vio Romero, José Veríssimo) tenham maior valor sociológico que toda 
a produ~ao pretensamente sociológica. · 

Com efeito, os esfor~os pioneiros de elabora~ao de urna conscien
cia nacional nao ultrapassam a condi~ao de efeitos da moderniza~ao 
retlexa inspirados na literatura paracientífica européia concernente aos 
trópicos e aos povos l-le cor que a conformaram como urna justifica~ao 
erudita do atraso e da pobreza nacional ('., <leste modo, em outras 
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fontes de aliena~ao. Urna das modalidades desta consciencia ingenua 
era a alternancia entre um pessimismo amargo, que só via defeitos no 
Brasil (Paulo Prado) e um ufanismo tolo, que em tudo descobria en
cantos irresistíveis (Afonso Celso). Outra modalidade era a mentalida
de retórica dos hacharéis liberais que prestavam urna aten~ao super
ficial a realidade circundante para, a propósito dela, construir urna 
erudi~ao grandiloqüente (Ruy Barbosa). Os próprios pioneiros da 
denúncia da velha ordena~ao oligárquico-patricial, carecendo da neces
sária visao revolucionária que a realidade requeria eram incapazes de 
equacionar os problemas nacionais e buscar-lhes solu~oes (Joaquim 
Nab11co, Alberto Torres). 

O nível de consciencia dos mais lúcidos daqueles primeiros estu
diosos brasileiros nao excedía o da explica~ao do atraso como efeito 
ciu primitivismo das popula~oes aborígenas e africanas, do clima 
tropical, impróprio para o trabalho e o progresso, da inferioridade atá
vica dos negros, mulatos e mesti~os (Oliveira Vianna), responsáveis, 
a seu juízo, pela pregui~a, luxúria e enfermidades que estiolavam os 
brasileiros mais humildes (Paulo Prado). Mais tarde surgiram intelec
tuais que conferiam parte das responsabilidades do atraso a ancestrali
dade lusitana e a religiao católica (Tobias Barreto, Manuel Bonfim). 
Como se ve, em todos os casos, o fator causal ou determinante era 
sempre urna fatalidade inelutável. 
. Exceto algu~s casos de antecipa~ao de urna consciencia crítica (Síl

v10 Rom .. ero, Euchdes da Cunha), se pode dizer que até a segunda meta
d~ do seculo X?C os esfor~os de autoconhecimento da realidade brasi
le1ra se :~d~z1q1m a esses transplantes alienantes. Vendo sempre 
nas defic1enc1as da terra e nos defeitos do povo as causas do atraso 
estes estu?iosos nao tinham olhos para enxergar os fatores reais qu~ 
estav~m dtante deles~ Nao viam, por exemplo, o papel da espolia~ao 
colon~a~ ~ da exp~orac;a"o p.atronal como fatores causais da perpetua~ao 
da miseria .e da ignorancia popular. Ao atribuírem ao europeu ou ao 
norte-~mer1cano .. urna cultura superior e urna missao civilizadora, nao 
perceb1am o carater complementar do avan~o metropolitano em rela~ao 
ao ~traso colonial e neocolonial que, convertendo o país numa economía 
anctlar e o seu povo num proletariado externo, o condenava a per
petuar-se no atraso e na pobreza. 

Os en~aios. de. interpreta~ao do Brasil escritos com esta postura 
s~r~em hoje prtnctpalmente para documentar o sentimento de infe
non?a?e que amargava seus autores; como toda a classe dominante 
braslletra. Em essencia, eram esforc;os como os de Oliveira Vianna 
para ocultar suas origens n.a sen.zata. Os intentos como o de Paulo 
Prado de projetar, naqueles que trabalhavam de sol a sol a ociosidade 
de sua própria classe. Ou tentativas como as indianistas de exaltar su-
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postos ancestrais aborígenes cheios de nobreza quando o índio mesmo, 
de carne e osso, era exterminado sem qualquer protesto (Gonc;alves 
Dias). Ou ainda esforc;os como o de José de Alencar para comover urna 
sociedade escravista com dramalhoes cheios de piedade por um negro 
injustic;ado, mas escritos de tal maneira que deixavam evidente que ~eu 
autor achava prematuro abolir a escravidao, apesar de ser o Brasil a 
última nac;io escravocrata do mundo. Gilberto Freyre é, em nossos 
dias, a mais eloqüente expressao desta consciencia culposa orientada 
a idealizar a fa~ília patriarcal e as relac;oes inter-raciais a fim de ocul
tar suas lealdades classistas a oligarquia patriarcal, a qual ampliada 
mundialmente alcan9a extremos de reacionarismo com a defesa do 
colonialismo portugues na África. 

Alguns intelectuais iracundos, embora claudicantes devido a suas 
fontes européias de inspira9ao, alcan~aram certa capacidade de perce
ber a realidade de seu país, de indignar-se contra ela e de denunciá-la, 
tanto através de ensaios (Tobias Barreto, Euclides da Cunha, Sílvio 
Romero, Manuel Bonfim) como através de obras literárias (Manuel 
Antonio de Almeida, Lima Barreto, Alcantara Machado), de panfletos 
e propaganda jornalística (Cipriano Barata, Hipólito José da Costa). 
Contudo, as primeiras contribui~-Oes efetivas para a formula~ao de urna 
consciencia crítica nao surgiram de escritores mas de militantes 
vinculados ao processo político. Propondo-se projetos de liberta9ao do 
jugo colonial e de reordenac;ao da sociedade sob a regencia de urna clas
se dirigente nativa, estes militantes denunciavam uma postura atenta 
tanto para o papel determinante da explora9ao portuguesa na perpetua
<;ao do atraso como para o papel agressivo da constri9ao exercida pelo 
patronato parasitário de comerciantes e traficantes de escravos que era 
constituído quase exclusivamente por lusitanos. Os proclamas políticos 
reconstituí dos nos Autos de Devassa contra os Inconfidentes de Minas 
e da Bahia e as obras de uns poucos intelectuais que foram também 
militantes revolucionários - como Abreu e Lima e Freí Caneca - nos 
dao exemplos de antecipa9ao da consciencia crítica (ver Vemireh 
Chacon 1965) tornada possível pelo exercício da criatividade cµltural 
dentro de processos revolucionários. 

Depois da crise da Independencia, a campanha pela aboli~ao 
da escravidao (de Joaquim Nabuco a Castro Alves) foi o primeiro movi
mento de caráter popular mobilizado pela intelectualidade brasileira. 
Como tal, alentou a dezenas de poetas, novelistas e ensaístas, dando
lhes, ademais da oportunidade de luzir o seu talento, a de atuar como 
agentes de politiza9ao predispostos a trabalhar pela transforma9ao 
estrútural da sociedade. 

Os movimentos insurgentes camponeses, nao contando com o 
apoio de letrados, nao produziram urna literatura libertária própria 
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que chegasse a ter influencia. Geraram, sem embargo, a partir do 
despertar crítico de seus cronistas, urna tradi9ao radical que, buscando 
entender os fenomenos sociais que testemunharam, abriram o caminho 
a crítica da ordem vigente (Euclides da Cunha) e a busca de modelos 
de reordenac;ao social. 

Sob circunstancias tao adversas, só pouco a pouco se vao ilu
minando na cria~ao literária e artística expressóes de urna consciencia 
autentica, passo a passo coma ascensao do arcadismo ao romantismo 
e deste ao modernismo. Como era inevitável, permanecem fiéis aos ca
nones estilísticos europeus. Mas liberando a imagina9ao e a sensibili
dade dos artistas ~adores e lhes proporcionando novas Iinguagens e 
estilos de comunicac;ao as vezes mais capazes de veicular conteúdos 
sociais, permitem expressar seus sentimentos e através deles o sentir 
comum. Através dessa intermedia9ao é que o povo se encontra e se 
afirma culturalmente na propor9ao em que, no plano erudito se for
mulam textos e se criam obras plásticas que, urna vez existentes e 
disponíveis, ganham repercussao porque dio significado e voz a com
preensóes ro-participadas, emprestando existencia cultural e sentido 
simbólico a atores e fatores reais, antes apenas intuídos. Através 
dessas criac;óes se manifestam sentimentos reprimidos, tensoes e es
peranc;as; se difundem imagens intensificadoras da solidariedade cor
porificando, por cima das tensoes que afligem a sociedade, representa
c;oes cada vez mais inclusivas da nac;ao como povo e do popular como 
nacional. 1 

As primeiras contribui9oes destas cria9oes culturais a reformula
~ao da consciencia social surgem com a poesía. Mas sao logo superadas 
pelas artes narrativas, sobretudo a novela, que de forma mais completa 
e dramática retrata a experiencia comunitária, conseguindo um alto 
grau de comunicabilidade e muitas vezes também de acuidade. Com 
efeito, a ficc;io literária, recriando livre e episodicamente a realidade, 
sem maior pretensao que a verossimilhanc;a, reflete freqüentemente 
melhor o existente que as tentativas de equacioná-lo científicamente. 
Talvez por isto, as téoriza9oes clássicas da literatura brasileira (Sílvio 
Romero, José Veríssimo) e a produc;ao dos literatos do movimento 
modernista (Mário de Andrade, Osw'ald de Andrade) tenham maior 
valor sociológico que toda a produ9ao pretensamente científica de 
sua época. 

Posteriormente surgem formas mais autenticas e vigorosas de 
ruptura com ~consciencia ingenua por parte dos literatos, coma publi
ca9ao de novelas regionais que alcan~am, em certos casos, dimensoes 
de denúncia candente da ordena~ao social como injusta e obsoleta, com 
grande repercussao no público leitor. Nao ultrapassam, sem embargo, 
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o ambito de expressao literária da realidade como desumana e indig
nante. 

Só muito recentemente come9aria a amadurecer urna intelectuali
dade mais apta a desvendar a trama ideológica justificatória da coloni
za9ao e da explora~ao classista em que o Brasil esteve e ainda está 
imerso e para criar urna consciencia nacional mais realista e mais 
motivadora. Com base nessa compreensao nova, vários saltos sao 
dados no sentido da desaliena9ao cultural. O preconceito racial passa a 
ser denunciado e percebido como urna técnica de domina9ao de classe 
(Arthur Ramos, s/ d, L.A. Costa Pinto, 1953, Oracy Nogueira, 1955, 
Florestan Femandes, 1964). Evidencia-se a própria adapta~ao bem 
sucedida dos brasileiros ao clima tropical (F. M. Salzano e Freire-Maia, 
1967). Alcan9a-se objetividade para ajuizar a coloniza9ao portuguesa 
em rela9ao as prováveis alternativas (Gilberto Freyre 1951, 1959). 
Come9a-se a reconhecer a importancia da contribui9ao do negro na 
edifica9ao do Brasil (Arthur Ramos, 1944/47, Edison Carneiro, 1964) 
e do caboclo e do índio na sua adapta9ao ecológica (E. Galvao, 1960; 
Egon Schaden, 1964). Passa-se a apreciar a metamorfose que o cato
licismo salvacionista ibérico sofreu no Brasil, cristalizando-se como 
urna religiosidade popular nada ortodoxa (Thales de Aze'vedo, 1956) 
e se destaca sua intolerancia menor em rela9ao as seitas protestantes 
(Procópio F. Camargo, 1971). Elucida-se o papel conivente do velho pa
triciado político com os fatores causais do atraso (Azevedo Amaral, 
1938, Raymundo Faoro, 1958). Enfatiza-se o caráter de protesto 
social do bandoleirismo sertanejo (Rui Facó, 1%3). Denuncia-se a na
tureza alienada e alienante das ciencias sociais em sua fei9ao acade
mica (Guerreiro Ramos, 1958). Desvenda-se o despotismo da ordena9ao 
latifundiária que submetia o povo a penúria e a fome (Josué de Castro, 
1946; A. Passos Guimaraes, 1964). Comprova-se o caráter autoperpe
tuante do subdesenvolvimento brasileiro (Celso Furtado, 1959) e des
nuda-se o papel da espolia9ao estrangeira (Aristides Moura, 1959) em 
sua manuten9ao. Reconhece-se o atraso na educa9ao popular como um 
mecanismo de domina9ao classista (Anísio Teixeira, 1957). 

Na medida em que se plasma esta consciencia crítica, vai-se tor
nando possível elaborar um projeto nacional de desenvolvimento 
autonomo, a luz do qual come9am a ressaltar, como antecedentes, 
as lutas do passado, cujo sentido fora mistificado pelo historicismo ofi
cial. Assim é que o revisionismo histórico revela o sentido revolucioná
rio das rebelioes negras no período colonial (Décio Freitas, Ms.); 
e desvenda e! natureza sediciosa das insurrei9oes camponesas de cará
ter messianico que conflagraram extensas regiOes do país como lutas 
pela reordena9ao da sociedade, após a Independencia (Maria Isaura 
Pereira de Queiroz, 1965, Maurício Vinhas de Queiroz, 1966). 
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Dentro desta nova compreensao também se recupera o sentido 
revolucionário dos programas dos movimentos urbanos de emancipa-
9ao nacional dirigidos por letrados, como a Inconfidencia Mineira 
(Fritz Sales, 1965); revela-se o caráter cruento e o espírito das revolu-
9oes nordestinas (Alípio Bandeira, 1926, M. Bomfim, 1931, José Ho
nório Rodrigues, 1965, Carlos Guilherme Mota, 1972), bem como o 
sentido de Jutas pela reordena9ao social das grandes insurrei~oes po
pulares como a Cabanagem (C.A. Moreira Neto, 1971), a Balaiada 
(Astolfo Serra, 1946) e a Praieira (Amaro Quintas, 1967). Estas Jutas 
passam a ser vistas como expressao de urna consciencia nacional, vir
tualmente insurgente, tomada possível pela eclosao da Revolu~ao In
dustrial que, destocando as potencias ibéricas para urna sittÍa9ao de 
dependencia, ensejaram a reabertura do debate sobre a ordena9ao so
cial (Caio Prado Júnior, 1964). 

O complemento destas conquistas na luta pela constru~ao de urna 
consciencia crítica no campo da criatividade literária e científica 
deveria ser urna ensaística instrumentada para o estudo prospectivo 
da revolu~o necessária, como tarefa crucial da inteligencia brasileira. 
Esta, sem embargo, nao chegaaformular-se.8 Na verdade, foi impedida 
até há pouco tempo por tres barreiras. Primeiro, o doutrinamento so
ciologístico de intelectuais treinados para a pesquisa científica que se 
perderam em tarefas irrelevantes e em ilustra90es - com dados locais 
- de temas em voga nas revistas internacionais. Em lugar de pros
seguirem na linha dos pensadores iracundos da gera~ao passada, igno
:aram sua&.._ contribui90es, adotando urna temática e urna metodología 
1nadequadas para a explica~ao científica da realidade brasileira e dis
suasiva de qualquer a9ao política, como se a transforma~ao da socieda
de nao fora problema seu. Segundo, a doutrina~o marxista dogmati
zada que desprezava, tanto os esfor~os anteriores de conhecimento 
da realidade brasileira, quanto a investiga~ao sistemática, a ambos 
substituindo por urna prega~ao sectária eivada de consignas pseudo
revol ucionárias. Terceiro, o caráter fascista do primeiro movimento 
intelectual brasileiro de orienta9ao nacionalista - o integralismo -
que, produzindo formula~oes antiimperialistas (sobretodo antibritani
cas) alcan~ou certa repercussao, principalmente entre as For~as Ar
madas, mas encerrou muitos intelectuais e militares nos muros de um 
pensamento reacionário que nada tinha para dar ao Brasil. 

Com efeito, a vertente socialista que vinha do século passado 
(Edgar Rodrigues, 1969, 1972, Vamireh Chacon 1965, Moniz Bandei-

. 8. ~ceto, talve~, .º ensaio político heterodoxo de Marcos Peri (1962), o estudo cri
tico de Cato Prado Ju mor ~ 1964) sobre a. refof!'1a agrária e a múltipla literatura de pan
fletos onde as esquerdas dtscutem suas divergencias políticas. 
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ra e outros, 1967) e que se expressara através de décadas (1890-
1920) em lutas sociais operárias conduzidas pelos anarco-sindicalistas 
cresce mas nao amadurece com o surgimento (1922) e posterior
mente a eclosao maci~a do movimento comunista depois de 1945. 
As vicissitudes nacionais e intemacionais que o mesmo experimentara, 
atrasaram mais que estimularam a aplica~o fecunda do marxismo na 
formula~ao de urna teoria da revolu~ao brasileira. Entretanto, é de 
assinalar que, nao obstante sua debilidade teórica e seu caráter de 
transplante de teses eurocentricas - sem a capacidade de redefini
las a luz da re.alidade brasileira -, o movimento comunista representou 
um papel importante na eleva~ao do nível de compreensao dos pro
blemas brasileiros e de formula~ao de consignas, muitas das quais se 
converteram em bases programáticas de importantes movimentos 
reformistas. 

Nos primeiros anos da década de 60 com~ou a surgir urna es
querda nacional que vinha amadurecendo gr~as a tres fatores de 
conscientiza~o. Primeiro, a crítica ao stalinismo que, quebrando 
a ortodoxia comu:iista, liberou a maioria de seus afiliados e simpatizan
tes intelectuais para urna a~áo política autonoma. Segundo, a renova
~o do pensamento católico que também liberou para a a~io revolucio
nária amplas parcelas da intelectualidade. Terceiro, a vitória da revo
lu~ao cubana que, demonstrando a possillidade de empreender-se 
urna revolu~o socialista a partir de forma~s neocoloniais, evidenciou 
o caráter conciliatório dos partidos comunistas ortodoxos que nao 
se propunham a tomada do poder, sena.o a participa9ao nele para 
melhorá-lo. 

Estes fatores, atoando numa conjuntura política reformista, gera
ram urna criatividade cultural sem paralelo na história brasileira, 
ao mesmo tempo em que davam lugar· a urna dinamiza~o sem prece
dentes dos estudos dos temas e problemas brasileiros. Surgiram, 
entio, múltiplos movimentos culturais de vanguard3: que, no esfor90 
por definir suas linhas ideológicas, produziram um pensamento crítico 
original predisposto para a a~ao no plano político e cultural. Contudo, 
sua dur~io eíemera os converteu em promessas do que teria sido um· 
florescimento cultural brasileiro que, pela primeira vez, unía no pen
samento e na a~o aos intelectuais mais criativos e as massas analfabe
tas. Paulo Freire na educa~ao popular, Maria Yedda Leite Linhares 
na radiodifusao, Glauber Rocha no éinema novo, o grupo Opiniao e 
Augus~o Boal no teatro, a turma da "bossa-nova" na mlfsica popular, 
o Movtmento de Cultura Popular, a Editora Civiliza~ao Brasileira e a 
Universid~de de Brasilia nos dao urna mostra do que teria sido essa ex
plosao de criatividade se ela nao fosse estrangulada nas primeiras pul
sa~es. 
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Depois do golpe militar de 1964, a criatividade cultural tenta. 
primeiro sobreviver desesperadamente através de afirma~es volunta
ristas, após o que cai drasticamente. Ao mesmo tempo se processa urna 
diáspora só comparável a espanhola, que dispersa pela América 
Latina e pelo mundo milhares de cientistas, pensadores artistas e 
políticos precisamente quando estavam amadurecendo para'atuar como 
multiplicadores de urna consciencia crítica finalmente alcan9ada~ 
Dentro do país só reage a. ultra-esquerda que, condenada a luta armada 
como única forma possível de oposi~ao ao regime, se radicaliza e se 
isola mais ainda da massa da popul~9áo, desgastando-se em atos 
~eróicos de contesta~ao, mas desprovidos de alcance político e mobi
hzador. Desse modo, o pensamento original e a criatividade cultural 
e artística, expulsos do Brasil ou ali amorda~ados e submetidos as 
amea~as mais atrozes passam a expressar-se na clandestinidade e no 
exílio num debate sobre o papel das vanguardas e os pré-requisitos ne
cessári?~ .Para ativar os diversos estratos populares para a revolu~ao 
necessaria. Nesse debate tanto se questiona os esquemas conceituais 
marxistas, em sua forma dogmatizada, como se volta a Marx como fon
te para a análise. da realidade social. É de desejar que neste esfor~o, 
ap~~ar das condt~es advers~s, se alcance a necessária compreensao 
teorica da natureza da revolu~ao brasileira e das tarefas históricas 
que ela imp6e as novas vanguardas intelectuais e artísticas. 

Sumariando nossa discussao, devemos assinalar que a crise funda
mental por que atravessa, boje, a cultura brasileira, reside na pas
sagem d~ _urna c~nsci~ncia ingenua - correspondente a percep~ao 
das condt~es rea1s como naturais, sagradas e inevitáveis - a urna 
consciencia crítica, reflexo do entendimento da realidade como pro
blema e como suscetível de mudan~a intencional (Vieira Pinto, 1960). 
A consciencia ingenua trata a realidade como o resultado da intera~ao 
de for~as superiores a capacidade humana de interven~ao. A conscien
cia crítica explora as contradi~oes entre as representa~oes estereotipa
das da realidade e a realidade mesma, alargando a consciencia neces
sária até os limites da consciencia possível para perceber a temporali
dade das institui~es e a possibilidade de interven~ao racional na sua 
reordena~o. 

As duas modalidades de consciencia se encontram em todos 
os estratos sociais. No plano da cultura vulgar, de tradi~ao oral a 

•A • • A ' • consc1enc1a ingenua pode ser exemplificada pela mentalidade corres-
. pondente a atitude conformista de resigna~ao com sen destino por 
parte dos estratos subalternos e dos oprimidos. Neste mesmo plano, 
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porém, pode surgir uma consciencia crítica quando esses estratos che
gam a compreender a realidade como injusta e se rebelam contra eta. 
É certo que sua consciencia possível é de natureza arcaica porque se 
exprime geralmente na forma de insurgencias messianicas ou de re
beldias catárticas. Mas nao deixa de ser de natureza crítica, enquanto 
perce~o da realidade como iníqua e suscetível de mudan~a. 

Nas camadas privilegiadas difícilmente medra a consciencia 
crítica. A forma mais aproximada dela emerge quando urna parcela da 
classe dominante se sente coactada em seu enriquecimento ou no aces
so ao poder pela ordena~o vigente. Este foi o caso das elites políti
cas brasileiras engajadas nos movimentos emancipadores, abolicionis
ta e republicano. Sem embargo, havendo dado os primeiros passos 
no sentido de forjar urna consciencia crítica, aquetas elites desemboca
ram na alien~o devido ao caráter justificatório de sua ideología e ao 
artificialismo desta, como transplante de ideais formulados em outros 
contextos e só apreciados em seus conteúdos formais. 

Mesmo os estratos eruditos das camadas dominantes dificil
mente escapam a contingencia da consciencia ingenua. Esse é o ca
so, por exemplo, dos intelectuais pessimistas e amargurados com a rea
lidade, concebida como o resultado de fatcres incontroláveis que os 
converte em porta-vozes de concep~oes racistas e de "darwinismo" 
social. Seus proprios privilégios de iJustra~ao os fazem ambíguos cul
turais, cujas obras refletem menos a observa~ao direta do modo de ser 
de sua sociedade do que visües alheias sobre a mesma. Em nossos dias, 
a expressao mais típica da consciencia ingenua, no plano erudito, é 
dada pelos quadros oficiais da sociologia, da economia e da antropolo
gia academicas. J á nao recorrem aos determinismos climáticos ou 
raciais, demasiadamente desacreditados, mas a procedimentos mais 
sutis como a conceitua~ao de que a ordem existente, gerada pela intera
~ao espontanea de for~as sociais, só é passível de mudan~as lentas e 
gradativas. &te artificio converte conceitualmente a ordem social num 
sistema natural como que se pretende demonstrar a inocuidade dos 
esfor~os tendentes a provocar mudan~as rápidas e profundas. 

Somente no plano erudito, porém, se pode formular explicitamen
te urna consciencia crítica pela explora~ao exaustiva e sistemática dos 
limiares da consciencia possível em cada conjuntura histórica. A cons
ciencia crítica brasileira é encarnada, presentemente, pelos intelectuais 
que, percebendo o caráter circunstancial e erradicável do atraso, inda
gam as causas reais do subdesenvolvimento, formulando estratégias 
revolucionárias e prefigurando o modelo de sociedade que convém ao 
Brasil. 
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Entretanto, ao contrário da consciencia crítica das camadas subal
ternas e oprimidas, que encontra em sua experiencia existencial meios 
de controlar a propria alien~, a consciencia critica da intelectualida
de mais avan~ada está sempre sujeita a alienar-se. Assim é que as 
insurrei\.'é>es populares fundadas numa mentalidade arcaica, apesar de 
se rebelarem contra a ordem vigente em nome de valores sagrados, 
amea~avam concretamente as estruturas de poder, sem se equivocarem 
quanto a seos inimigos, nem quanto a imperatividade de criar urna 
ordem social nova. A consciencia crítica no plano intelectual, carecen
do de amarras coma realidade palpável leva, freqüentemente, a ati
tudes de puro desespero. É o caso dos intelectuais damnés, em lota 
contra tudo que seja simbólico da ordem tradicional; dos ultra-radicais 
que se realizam através de polemicas e do desvarío voluntarista; ou 
dos céticos e arrivistas que se afundam no cinismo e na frivolidade. 

Um alto nível de consciencia crítica, no plano intelectual, só pode 
ser alcan~ado mediante urna combina~o do esfo~ teórico com a 
militancia revolucionária que permita estabelecer vínculos entre a cons
ciencia crítica, embora arcaica, das classes subalternas e a formul~o 
científica dos caminhos da revolu~o. Só através desta confluencia 
as tens0es conducentes a rebeliao popular se somario aos esfo~s de 
elabora~io da consciencia possível no plano intelectual, desafiando 
o intelectual e instrumentando o povo para a revolu~o necessária. 

A revolu~o necessária, colocada como tarefa histórica para o povo 
brasileiro, situa-se, no plano ideológico, como o desafio de amadurecer 
urna consciencia crítica capacitada a compreender a conjuntura em 
que ela se desencadeará; a formular um projeto nacional realista e mo
tivador de um desenvolvimento pleno, autonomo e auto-sustentado; e 
apta, ademais, para encontrar a estratégia que permita mobilizar as 
for~as populares para enfrentar a conjura de interesses minoritários 
que mantero a na~ao atada ao subdesenvolvimento. Esta consciencia 
crítica revolucionária que nao poderia jamais surgir corno um mero 
produto da criatividade intelectual, está surgindo, for~ada pela con
juntura presente que, calando todo pensamento livre como subver
sivo e reprimindo toda manifesta~o revolucionária, tomando-a neces
sária, a está fazendo possível. A melhor demonstr~o deste fato é a 
difusao, nos últimos anos, de urna postura crítica virtualmente revolu
cionária, em amplos setores antes hostis a qualquer mudan~a. Apesar 
das prodigiosas máquinas de doutrina~ao, de soborno e de repressao 
ideológica montadas para erradicar todo questionamento e qualquer 
contesta~ao; apesar do domínio estrangeiro, da irnprensa, do rádio, 
do cinema e da televisao, utilizados intensivamente para impor ao Bra
sil urna nova incorpora~ao histórica; a pesar, também, da copiosa pro
du~ao paracientífica das instituí~ oes oficiais de pesquisa. Apesar de 
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todos estes percal9os e gra9as a eles a consciencia nova se afirma 
e se generaJi;¿a, ganhando a juventude e diversos setores antes imunes. 
a qualquer inova9ao para posturas intrinsecamente revolucionárias 
que, identificando a sociedade como injusta, violenta e retrógrada, 
dessacraliza a ordem e reivindica a revolu9ao como a única atitude 
·1noralmente defensável. 

Assim se vao mobilizando as for9as que, amanha, derrocarao a ve
lha ordena~o sócio-política para refazer a sociedade desde as suas 
bases. E, no mesmo passo, refazer a própria cultura nacional como urna 
cria9ao autentica, voltada para o futuro e capacitada para integrar o 
Brasil na civiliza9ao emergente, como urna sociedade solidária. 
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